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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 13 DE MARÇ DE 2019 

 
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:17:00 
Hora que acaba: 18:20 
 

ASSISTENTS 
 
JOSEP MARIA MASVIDAL SERRA 
PERE XIRAU ESPARRECH 
RAQUEL SERRA LERGA 
LLUIS LLOVET BAYER 
SILVIA TAMAYO MATA 

 

 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretaria actual. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2019/9 ordinària 06/03/2019 
 
2. Propostes 
2.1. Acció Social i Ciutadania 
2.1.1. Proposta JGL Justificació Subvencions Entitats Joventut 2018 
 
2.2. Secretaria 
2.2.1. Decrets mes de febrer 2019 
2.2.2. Relació Decrets Alcaldia JGL 13032019 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
4. 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 6 DE MARÇ DE 2019 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 6 de març de 2019 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. PROPOSTES 
 
2.1. ACCIÓ SOCIAL I CIUDADANIA 
 
2.1.1. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS ENTITATS JOVENTUT 
2018 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol deixar sobre 
la taula aquest punt i ajornar la seva discussió fins a la sessió següent. 
 
2.2. SECRETARIA 
 
2.2.1. DECRETS ALCALDIA MES DE FEBRER 2019 
 
Fets: 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local, del contingut dels Decrets d’Alcaldia 
emesos durant el mes de febrer de 2019. 
 
2.2.2. RELACIÓ DECRETS ALCALDIA JGL 13032019 
 
Fets: 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de 
l’Alcaldia de data del 25 de febrer al 3 de març de 2019: 
 

Codi Descripció 
Data 
resolució 

RESAL2019/265 Decret convocatòria Ple 25/02/2019
RESAL2019/266 Decret contractació subministrament reixa imbornal a l'Av 25/02/2019
RESAL2019/267 Decret - exp. 107455_MPV 25/02/2019
RESAL2019/268 Decret empadronament 25/02/2019
RESAL2019/269 Decret exp.108172_PFV 25/02/2019
RESAL2019/270 Decret canvi nom nínxol 25/02/2019
RESAL2019/271 Decret sense documentació empadronament 25/02/2019
RESAL2019/272 Decret pagament extrapressupostari Diba RCA 536 2014 25/02/2019
RESAL2019/273 Resolució Alcaldia rectificació error devolució garantia definitiva 25/02/2019
RESAL2019/274 Decret rectificatiu d'errada material 25/02/2019
RESAL2019/275 (D) Decret aprovació variables nòmina febrer 2019 25/02/2019
RESAL2019/276 Decret Convocatòria JGL 27022019 25/02/2019
RESAL2019/277 Decret Alcaldia aprovació de factures FASE O F/2019/5 25/02/2019
RESAL2019/278 Decret aprovació liquidació definitiva execució subsidiària 25/02/2019
RESAL2019/279 Resolució Alcaldia reconeixement triennis Sr. xxx 25/02/2019

RESAL2019/280 
Decret aprovació quota empresarial i ordenació pagament TC gener 
2019 26/02/2019

RESAL2019/281 Decret d' Alcaldia convalidació d'obligacions 01/2019 26/02/2019
RESAL2019/282 Decret exp.civisme_CMSDV 26/02/2019
RESAL2019/283 Decret - RR _DQA 26/02/2019
RESAL2019/284 Decret ordenació de pagaments núm. 006/2019 26/02/2019
RESAL2019/285 Decret d'adjudicació contracte servei reparació ascensor ctra 26/02/2019
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3. PROPOSTES URGENTS 
 
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. 
 
3.1. ACCIÓ SOCIAL I CIUDADANIA 
 
3.1.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS BSGG10/2019    
 
Vista la relació de despeses número BSGG/10/2019 de data 13 de març de 2019 
per import de 344,46 € 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. 
 

RESAL2019/286 
Decret contractació cessió temporal de dos objectes de la Fundació 
Museu del Cinema 26/02/2019

RESAL2019/287 Decret aprovació AD's relació Q_2019_1 26/02/2019
RESAL2019/288 Decret d'empadronament 26/02/2019
RESAL2019/289 Decret empadronament 26/02/2019

RESAL2019/290 
Decret d'adjudicació contracte menor de servei manteniment 
programa nòmines 2019 26/02/2019

RESAL2019/291 
Decret d'adjudicació contracte servei reparació de l'ascensor Museu 
de la Riera Gavarra 26/02/2019

RESAL2019/292 Decret incoació vehicle abandonat 7523CDT 27/02/2019
RESAL2019/293 Decret desballestament vehicle abandonat 9330FTC 27/02/2019
RESAL2019/294 Decret permís venda de productes pirotècnics 27/02/2019
RESAL2019/295 Decret trasllat restes 27/02/2019
RESAL2019/296 Resolució Alcaldia 27/02/2019
RESAL2019/297 Decret d’empadronament 27/02/2019
RESAL2019/298 decret empadronament 27/02/2019
RESAL2019/299 Resolució Alcaldia 27/02/2019
RESAL2019/300 Decret MC 08/2019 Transferències de Crèdit 27/02/2019
RESAL2019/301 (D) Resolució Alcaldia aprovació nòmina febrer 2019 27/02/2019

RESAL2019/302 
Decret d'Alcaldia de canvi de signatures autoritzades als comptes 
corrents 27/02/2019

RESAL2019/303 
Resolució Alcaldia adjudicació contracte servei sonorització rua 
carnaval infantil 27/02/2019

RESAL2019/304 Decret acceptació condicions oferta concessió Bloc de servei 1 28/02/2019
RESAL2019/305 Resolució Alcaldia llista provisional adm 28/02/2019
RESAL2019/306 (D) Decret Alcaldia aprovació factures Fase ADO F/2019/4 28/02/2019
RESAL2019/307 Decret canvi de nom nínxol 01/03/2019
RESAL2019/308 Resolució Alcaldia convocatòria membres Mesa obres Garrofers 01/03/2019
RESAL2019/309 Incoació Responsabilitat Patrimonial JBM 01/03/2019
RESAL2019/310 Decret lloguer de nínxol 01/03/2019
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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 pressupost de l’exercici de 2018. 
 
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, i el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de 
Mar, aprovat el 17 d’octubre del 2017. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern 
Local, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/10/2019 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers 
que s’indiquin: 
 

 
 
RELA-
CIÓ 
NÚM.: BSGG/10/2109 data: 13-03-19

NÚM benefi-
ciari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

Aprovat

034 xxx Allotjament d’urgència 160,00€ Assistència i Gestió Integral (AGI)  XXXX              

035 xxx Subministraments/llum 184,46€ ENDESA ENERGIA XXI                  XXXX               

Total 
  344,46€ 
  

 
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.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt 
primer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici. 
 
QUART.- Notificar el present acord als interessats.  
 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a la Tresoreria i a la Intervenció municipal.  
 
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. 
 
 
 
 
3.1.2. APROVACIÓ RELACIÓ AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL BSGG09/2019 
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Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/09/2019 de data 6 de març de 2019 per 
import de  155,76€ 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 pressupost de l’exercici de 2018. 
 
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, i el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de 
Mar, aprovat el 17 d’octubre del 2017. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern 
Local, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/09/2019 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers 
que s’indiquin: 
 

 
 
RELA-
CIÓ 
NÚM.: BSGG/09/2109 data: 06-03-19

NÚM benefi-
ciari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

Aprovat

031 xxx 
Desplaçaments atenció 
sanitària 126€ El mateix                                           XXXX         

032 xxx Medicaments 14,24€ Farmàcia Eva Roca                          XXXX 

033 xxx Medicaments 15,52€ Farmàcia Eva Roca                          XXXX 

Total  
  155,76€ 
  

     
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.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt 
primer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
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Cinquè.- Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
  
3.2. URBANISME 
 
3.2.1. ATORGAMENT LLICÈNCIA PER OBRA DE MANTENIMENT DE GAS AL 
RIAL DE CAN GODAY 
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada per Nedgia Catalunya SDG, S.A. en data 11 de febrer 
de 2019 (núm. de registre 1040/2019) mitjançant la qual sol·licita llicència per a la 
instal·lació d’una escomesa directa de gas natural al Rial de Can Goday, de Canet 
de Mar.  
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 14 de febrer de 2019, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  

 

INFORME TÈCNIC 

FETS 
 
S’ha rebut sol·licitud de NEDGIA CATALUNYA, S.A., per a la instal·lació d’una 
escomesa directa de gas natural al Rial de Can Goday, amb referencia 
GDE12919010100, registre d’entrada 2019/1040 i data 11 de febrer de 2019. 
 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts.  En aquest cas es 

tracta de calçada no pavimentada. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 N/mm2 de planta, d'un 

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

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

5 
 

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

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

7 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com longitudinalment, mitjançant tanques 
o altres elements similars aprovats pels serveis tècnics municipals, de manera que tanquin 
totalment la zona de treball. 
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8 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i segura circulació de 
vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per la reconstrucció del paviment, rases 
obertes, maquinària i altres elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores 
nocturnes. 

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

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

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

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

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

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

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres organismes oficials 

prèviament a l’execució de les obres. 
17 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança global per a la 

totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre municipi. 
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 8,15 € (4% 

de 203,82 €). El tipus d’obra proposada és d’una modalitat que no s’ha contemplat a les tipologies 
recollides a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5a, per tant, per al càlcul del pressupost de referència 
(PR) s’utilitza el pressupost presentat amb la sol·licitud. 

19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i sempre d'acord 

amb la Policia Local. 
22 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a la que va 

destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera Ocupació. 
20 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics municipals. 

L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb els serveis tècnics 
municipals. 

21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, S'HAURIEN DE 
PARALITZAR LES OBRES. 

 
OBSERVACIONS: 

Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els albarans 
de compra del formigó. 

S'estima una ocupació de via pública de 4 m lineals durant 5 dies hàbils per 
l'execució de les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra.  
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
tramitació de l’atorgament de la llicència sol·licitada, amb els condicionants 
esmentats en el cos d’aquest informe. 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
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activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics.  
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres a NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., per a la 
instal·lació d’una escomesa directa de gas natural al Rial de Can Goday de Canet 
de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament 
de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyer 
municipal. 

Segon.- Fer constar que les taxes en concepte de l’impost sobre construccions per 
un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€), i en concepte de  
taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u cèntims 
d’euro (168,21 €), s’han ingressat en data 25 de febrer de 2019. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
3.2.2. ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE 
LA CALÇADA DE DIVERSES VIES PÚBLIQUES DE CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 21 de novembre de 2018, 
acorda incoar expedient de contractació administrativa, mitjançant procediment 
obert simplificat, de l’execució de les obres de conservació i manteniment de la 
calçada de diverses vies públiques, concretament: ronda Sant Elm, ronda Dr. 
Anglès, riera del Pinar - Buscarons, carrers Miramar - Barcelona, Pubilles, Tordera, 
Montnegre, Pas d’en Marges, Sant Cristòfol i Mas Feliu (Exp. 1379/2019 184 e.f. 
158/2018), amb un pressupost d’execució per contracte de 208.896,88 €, IVA 
exclòs. 
 
Del resultat de la tramitació de la licitació, d’acord amb els articles 131, 135.1 i 4, 
146 i 156 a 159 e la LCSP, s’han presentat quatre empreses, FIRTEC, SAU, AGUSTÍ 
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I MASOLIVER, SA, ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL i ASFALTS I EQUIPS DE 
VIALITAT, SL. 
 
Vist el contingut de l’acta de la Mesa de contractació, de data 11 de gener de 2019, 
que es transcriu a continuació: 
 

“La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la 
Corporació en data 28 de novembre de 2018, amb un període de vint (20) dies 
naturals per a presentar ofertes, essent l’últim dia el 18 de desembre de 2018, a 
les 23:59 hores. 
 
L’import de licitació màxima es va fixar en 208.896,88 €, 21% d’IVA exclòs. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Constituïda la Mesa el president informa que l’objecte de la sessió és l’obertura 
de les proposicions digitals rebudes en el procediment obert simplificat per 
l’adjudicació de les obres de conservació i manteniment de la calçada de diverses 
vies públiques, la qualificació de la documentació presentada i la valoració dels 
criteris avaluables de forma automàtica conforme a la clàusula 13 del PCAP que 
regeix la present contractació. 
 
S’obre el sobre digital del primer licitador presentat, d’acord amb la data de 
presentació que consta a la plataforma pública de contractació, i continua pels 
successius en nombre de quatre, i en l’ordre següent: 
 

1. FIRTEC, SAU (CIF XXXXx) 
2. AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (CIF XXXXx) 
3. ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL (CIF XXXXx) 
4. ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, SL (XXXXxx) 

 
Oberts els sobres de tots els licitadors presentats es constata que tots ells han 
aportat la declaració responsable exigida pel plec de manera correcta, així com 
la declaració responsable del model II de l’Annex d’aquest plec, d’adscripció a 
l’execució del contracte els mitjans personals mínims establerts com a solvència 
mínima (delegat d’obra, cap d’obra, encarregat d’obra i tècnic de prevenció de 
riscos laborals), mantenint-los durant l’execució de les obres, sense cost 
addicional per l’Ajuntament. 
 
Seguidament la Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de 
cadascuna de les ofertes tenint en compte els criteris previstos a l’esmentada 
clàusula 13 del PCAP, en els termes següents: 
 
Criteris avaluables de forma automàtica (100%) 
 
Oferta econòmica: fins a 65 punts. Es valorarà la baixa que ofereixi el licitador 
respecte el preu de licitació del present plec d’acord amb el següent criteri: 
 
- Puntuació màxima: 65 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  
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On: 
Pi   és la puntuació obtinguda per la proposició (i) 
Bmax  és el percentatge de baixa de l’oferta més econòmica 
Bi  és el percentatge de baixa ofert per la proposició (i) 
 
 

Licitador Oferta (sense 
IVA) Baixa Puntuació 

FIRTEC SAU      191.000,00 €  8,57% 64,05 

AGUSTÍ I MASOLIVER SA      205.345,63 €  1,70% 29,36 

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL      199.495,00 €  4,50% 54,06 

ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL      177.541,46 €  15,01% 65,00 

 
 
Millores ambientals dels materials de l’obra: fins a 8 punts.  Es valorarà el 
compromís que la capa superior de trànsit contingui un 5% de material reciclat 
en mescles de tipus “D” o “S”. En el transcurs de l’execució d’obra caldrà 
presentar els albarans que demostri el producte emprat.  
 
Licitador Sí/NO Punts màx Punts 

FIRTEC SAU Sí 8 8 

AGUSTÍ I MASOLIVER SA Sí 8 8 

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL Sí 8 8 

ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL Sí 8 8 

 
 
Oferta de l’equip responsable de l’obra (cap d’obra, encarregat/da i tècnic/a de 
prevenció): fins a 15 punts. Per tal d’aconseguir una millor execució dels treballs 
a realitzar, en termes de qualitat i seguretat, millorant inclús el cost i termini, és 
important tenir en consideració l’experiència, en treballs similars durant els 
darrers 10 anys, de les persones que desenvoluparan les funcions de cap d’obra, 
encarregat d’obra i tècnic de prevenció. L’experiència de cadascun dels membres 
de l’equip ofert es valorarà a partir de l’acreditació de participació en actuacions 
similars a les del contracte, realitzada d’acord amb els formularis dels Annexos 
II, III i IV. 
 
La valoració de la idoneïtat del tècnic per a desenvolupar les tasques associades 
a la seva posició tindrà en compte l’import global de les actuacions i el nombre 
d’actuacions en què la persona tècnica ha participat desenvolupant el mateix 
càrrec que la posició del contracte per a la qual es presenta, així com el 
percentatge de dedicació ofert. 
 
- Puntuació màxima: 15 punts 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula: 
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Pi = Puntuació cap 
d’obra + Puntuació 

encarregat/da + Puntuació 
tècnic/a prevenció 

 
On la puntuació per cadascun dels membres de l’equip ofert és d’un màxim de 5 
punts i es valora segons els següents barems: 
 
 Per nombre d’actuacions 
  3 actuacions  3 punts 

2 actuacions  2 punts 
1 actuació  1 punt 

  Cap actuació  0 punts 
 
 Per grau de dedicació 
  Total   2 punts 
  Parcial   1 punt 
  Puntual   0 punts 
   
 

 Cap d'obra 

Licitador Nombre 
d'actuacions 

Grau de 
dedicació* 

FIRTEC SAU 4 Total 

AGUSTÍ I MASOLIVER SA 7 Total 

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL 9 Total 

ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL 0 Total 

 
 

Puntuació: Cap d'obra 

Licitador Nombre 
d'actuacions Grau de dedicació 

FIRTEC SAU 3 2 

AGUSTÍ I MASOLIVER SA 3 2 

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL 3 2 

ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL 0 2 

 
 
 
 

 Encarregat d'obra 

Licitador Nombre 
d'actuacions 

Grau de 
dedicació* 

FIRTEC SAU 4 Total 

AGUSTÍ I MASOLIVER SA 7 Total 

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL 9 Total 

ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL 0 Total 
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Puntuació: Encarregat d'obra 

Licitador Nombre 
d'actuacions Grau de dedicació 

FIRTEC SAU 3 2 

AGUSTÍ I MASOLIVER SA 3 2 

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL 3 2 

ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL 0 2 

 
 

Tècnic de prevenció 

Licitador Nombre 
d'actuacions 

Grau de 
dedicació* 

FIRTEC SAU 4 Total 

AGUSTÍ I MASOLIVER SA 4 Total 

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL 5 Total 

ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL 0 Total 

 
 
Puntuació: Tècnic de prevenció 

Licitador Nombre 
d'actuacions Grau de dedicació 

FIRTEC SAU 3 2 

AGUSTÍ I MASOLIVER SA 3 2 

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL 3 2 

ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL 0 2 

 
Puntuació:  

Licitador Cap + Encarregat + Tècnic prevenció 

FIRTEC SAU 15 

AGUSTÍ I MASOLIVER SA 15 

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL 15 

ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL 6 

 
Capacitat de manteniment i servei futur: fins a 12 punts.  Es valorarà l’ampliació 
del termini de garantia respecte al termini mínim establert pel plec, l’ampliació 
s’especificarà amb el número de mesos addicionals. Es valorarà en 1 punt per 
mes d’ampliació. 
 
Licitador Mesos Punts/mes Punts 

FIRTEC SAU 12 1 12 

AGUSTÍ I MASOLIVER SA 12 1 12 
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ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL 12 1 12 

ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL 12 1 12 

 
 
La puntuació total obtinguda per les empreses licitadores és la següent: 
 

Licitador 
Punts 

A B C D Total 

FIRTEC SAU 64,05 8 15 12 99,05 

AGUSTÍ I MASOLIVER SA 29,36 8 15 12 64,36 

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL 54,06 8 15 12 89,06 

ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL 65,00 8 6 12 91,00 

 
A la vista de tota la informació de què es disposa i del resultat de la puntuació 
obtinguda per cada licitador, la Mesa de contractació proposarà l’adjudicació del 
contracte a l’empresa FIRTEC, SAU, amb CIF XXXXx. 
 
Així mateix, prèviament es requerirà l’adjudicatari, en base al que preveu el 
PCAP, per a que abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 dies hàbils 
comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu 
l’article 159.4 LCSP, aporti la documentació recollida a la clàusula 21 del PCAP, 
així com el document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, 
d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 19a del PCAP. 

 
En virtut del Decret núm. 51/2019, de 16 de gener, de l’Alcaldia, es requereix la 
licitadora, FIRTEC, SAU, per tal que aporti document acreditatiu de la constitució de 
la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 21ena del PCAP, 
així com document acreditatiu de la seva solvència econòmica. 
 
Vista la documentació aportada per la licitadora en dates 28 de gener de 2019 
RE617 i 12 de febrer de 2019 RE1064, i trobada conforme, segons consta a l’acta 
de la Mesa de 15 de febrer de 2019. 
 
Consta acreditat a l’expedient administratiu que la licitadora ha efectuat el dipòsit 
de la garantia definitiva davant la Tresoreria municipal, per import de nou mil cinc-
cents cinquanta euros (9.550,00 €), corresponents al 5 per cent del preu 
d’adjudicació del contracte, IVA exclòs. 
 
L’empresa FIRTEC, SAU, representada pel senyor, amb NIF núm. XXXXx, es 
compromet a realitzar les obres per la quantitat de 191.000,00  €, IVA exclòs. 
 
La Mesa de Contractació, en data 11 de gener de 2019, proposa l’adjudicació del 
contracte d’aquesta licitació a favor de l’empresa FIRTEC, SAU pel preu de 
191.000,00 €, IVA exclòs, en haver resultat l’oferta més avantatjosa 
econòmicament, amb una puntuació de 99,05 punts, i elevar l’acta a l’òrgan de 
contractació, per a procedir, en el seu cas, a l’adjudicació del contracte. 
 
Atès que l’òrgan competent per adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja que el valor 
estimat del contracte puja la quantitat de 208.896,88 €, IVA exclòs, i per tant, no 
supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la 
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quantia de 6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que superi 
els anteriors imports. No obstant això, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
743/2015, de 19 de juny i núm. 1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació, quines actes consten 
a l’expedient administratiu. 
 
Segon.- Adjudicar el contracte d’execució de les obres de conservació i 
manteniment de la calçada de diverses vies públiques, (Exp. 1379/2019 184 e.f. 
158/2018), a l’empresa FIRTEC, SAU, amb CIF núm. XXXXx, i en el seu nom i 
representació al senyor xxx, per un import de 191.000,00 €, IVA exclòs, més 
40.110,00 € en concepte d’IVA, d’acord amb l’acta de la Mesa de Contractació de 
data 11 de gener de 2019, amb subjecció al plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP) i a la “Memòria valorada de les obres a realitzar per a la 
conservació i manteniment de la calçada de diversos carrers del municipi: Ronda 
Sant Elm, Ronda Dr. Anglès, Riera del Pinar - Buscarons, carrers Miramar - 
Barcelona, Pubilles, Tordera, Montnegre, Pas d’en Marges, Sant Cristòfol i Mas 
Feliu”, redactada pels Serveis Tècnics Municipals, i aprovada en virtut del Decret 
núm. 1566/2018, de 29 d’octubre, de l’Alcaldia. 

Tercer.- Disposar la despesa per import de 231.110,00 €, IVA inclòs, en favor del 
tercer FIRTEC, SAU, amb CIF núm. XXXXx, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21 15320 61901 del pressupost de l’exercici 2019, i el document comptable “A” 
núm. 220180011925. 

Quart.- Comunicar a l’adjudicatària que la formalització del contracte s’efectuarà 
mitjançant document administratiu en el termini màxim de 15 dies hàbils següents 
a la notificació de l’adjudicació, d’acord amb el que determina la clàusula 22 del 
PCAP. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a les empreses licitadores, a la Intervenció i la 
Tresoreria municipals, i publicar al perfil del contractant les ofertes presentades, la 
documentació relativa a la valoració de les mateixes i el trasllat de l’acord 
d’adjudicació. 
 
3.2.3. DECLARACIÓ COM A DESERTA LA LICITACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DE REHABILITACIÓ I REFORÇ DE LA COBERTA I EL FORJAT DEL 
SOSTRE DE LA SALA DE PLENS DE L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR 
 
Fets: 
 
En virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 
data 27 de desembre de 2018, es va incoar expedient per a la contractació, per  
procediment negociat sense publicitat, de l’execució de les obres de rehabilitació i 
reforç de la coberta i del forjat del sostre de la sala de plens de l’edifici de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Vist el contingut de l’acta de la Mesa de contractació, de data 4 de febrer de 2019, 
que es transcriu a continuació: 
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La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la 
Corporació en data 15 de gener de 2019, amb un període de quinze (15) dies 
naturals per a presentar ofertes, essent l’últim dia el 30 de gener de 2019, a les 
23:59 hores. 
 
L’import de licitació màxima es va fixar en 70.247,94 €, 21% d’IVA exclòs. 
 
Dins el període presentació, en data 30 de gener de 2019, a les 17:27 hores s’ha 
presentat una (1) única empresa, SERVICIOS EMPRESARIALES DEL MARESME, 
SL, amb CIF núm. XXXXx. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’objecte de la sessió és l’obertura de les proposicions rebudes, a través de l’eina 
“Sobre digital”, en el procediment negociat sense publicitat per l’adjudicació de 
les obres de rehabilitació i reforç de la coberta i del forjat del sostre de la sala de 
plens de l’edifici de l’Ajuntament de Canet de Mar, la qualificació de la 
documentació presentada i la valoració dels criteris avaluables de forma 
automàtica conforme a la clàusula 13 del PCAP que regeix la present 
contractació. 
 
S’obre el Sobre digital A, que ha de contenir la declaració responsable de com-
pliment de les condicions establertes legalment per a contractar amb 
l’Administració, d’acord amb el model I que consta a l’annex del PCAP. 

Atès que no es descarrega cap documentació d’aquest sobre digital, i efectuada 
consulta telefònica a l’AOC, s’entén que la licitadora ha patit un error en introdu-
ir-la a la plataforma pública de contractació, per la qual cosa la Mesa acorda re-
querir-la per tal que introdueixi de nou la declaració responsable, d’acord amb el 
model I que consta a l’annex del PCAP, en el termini de tres dies, a comptar des 
de la data de la comunicació del requeriment al licitador, en els termes del que 
preveu la clàusula 18ena del PCAP.” 

 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia 2019/131, de 5 de febrer, es va requerir la 
licitadora per tal que, en el termini màxim de tres dies, presentés la declaració 
responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a contractar 
amb l’Administració, d’acord amb el model I que consta a l’annex del PCAP. 
 
Vist el contingut de l’acta de la Mesa de contractació, de data 15 de febrer de 2019, 
que es transcriu a continuació: 
 

D’acord amb el contingut de l’acta de la Mesa de contractació, celebrada en data 
04/02/2019, i vist l’error esmenable patit en la introducció de la documentació 
en el sobre digital per part de l’empresa licitadora SERVICIOS EMPRESARIALES 
DEL MARESME, SL, amb CIF núm. XXXXx, en virtut del Decret núm. 2019/131, 
de 5 de febrer, de l’Alcaldia, es va resoldre requerir-la per tal que, en el termini 
de tres dies, introduís de nou la declaració responsable, d’acord amb el model I 
que consta a l’annex del PCAP. 
 
En data 08/02/2019 RE984, la licitadora aporta la documentació requerida. 
 
Desenvolupament de la sessió 
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L’objecte de la sessió és, la qualificació de la documentació presentada i la 
valoració dels criteris avaluables de forma automàtica conforme a la clàusula 13 
del PCAP que regeix la present contractació. 
 
Es comprova que la declaració responsable de compliment de les condicions 
establertes legalment per a contractar amb l’Administració, segueix el model I 
que consta a l’annex del PCAP i que ve signat amb certificat digital per la 
representant de l’empresa licitadora. 
 
Es procedeix a l’aplicació de credencials i obertura del sobre digital B, que ha de 
contenir l’oferta econòmica, però no hi ha cap document vàlid que es pugui obrir 
per poder conèixer l’oferta. 
 
En el mateix moment s’efectua consulta sobre aquesta circumstància a la pàgina 
web del Tribunal Administrativo de Contratación Pública del Ministeri d’Hisenda, i 
es comprova el Tribunal manifesta: “Respecto de la documentación del sobre 1, 
como se ha indicado, no existe inconveniente en que por parte de la Mesa se 
admita una subsanación posterior pero esa posibilidad resulta vedada cuando se 
trata de la proposición económica, no admitiéndose la subsanación de errores 
que puedan implicar una modificación de la oferta ni por tanto su presentación 
en fecha posterior, una vez se han abierto las demás y en consecuencia, 
desvelado el secreto de las mismas.  
 
Cabe citar en este sentido el Expediente 2/2018 de la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado el cual establece que “aunque se presuma buena 
fe por parte del licitador que ha presentado su oferta manualmente, entendemos 
que el sistema no debe amparar comportamientos que puedan ser irregulares o 
incluso lesivos para los derechos de los restantes participantes, por lo que no se 
podrá realzar un envío telemático de una oferta económica y/o técnica, una vez 
transcurrido el plazo de presentación de ofertas, en el marco de un 
procedimiento de adjudicación abierto” (Resolució núm. 233/2018).   
 
La Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació l’exclusió de 
l’únic licitador, SERVICIOS EMPRESARIALES DEL MARESME, SL, amb CIF núm. 
XXXX, d’acord amb la doctrina del Tribunal Administrativo de Contratación 
Pública, i la declaració de desert del procediment obert negociat sense publicitat 
per a la contractació de les obres de rehabilitació i reforç de la coberta i del 
forjat del sostre de la sala de plens de l’edifici de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern 
Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació, segons les actes dels 
dies 4 i 15 de febrer de 2019. 
 
Segon.- Excloure l’única licitadora, SERVICIOS EMPRESARIALES DEL MARESME, 
SL, del procediment negociat sense publicitat per a la contractació de les obres de 
rehabilitació i reforç de la coberta i del forjat del sostre de la sala de plens de 
l’edifici de l’Ajuntament de Canet de Mar, per no haver presentat l’oferta econòmica 
de manera correcta, segons consta a l’acta de la Mesa de data 15 de febrer de 
2019. 
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Tercer.- Declarar desert el procediment negociat sense publicitat per a la 
contractació de les obres de rehabilitació i reforç de la coberta i del forjat del sostre 
de la sala de plens de l’edifici de l’Ajuntament de Canet de Mar (Exp. 1379/2019 
211 e.f. 191/2018). 
 
Quart.- Anul·lar la següent operació comptable “A”, derivada de l’aprovació de 
l’expedient de contractació núm. 1379/2019 211 (e.f. 191/2018) : 
 
- Núm. Operació: 220180010422 
- Anualitat: 2018 
- Import: 85.000,00 € 
 
Cinquè.- Publicar el present acord a la Plataforma electrònica de contractació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Sisè.- Comunicar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
3.2.4. APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT REPARACIÓ COBERTA 
MERCAT MUNICIPAL 
 
Vist el document presentat en aquest ajuntament en data 1/03/2019 pel Sr. xxx, 
acompanyat del Pla de Seguretat i Salut de l’empresa adjudicatària de les obres de 
reparació de la coberta del MERCAT MUNICIPAL, la mercantil Voracys, SL. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 3 de març de 2019, que es transcriu a continua-
ció: 
 
“FETS 
 
Amb data 1 de març de 2019 s’aporta Pla de Seguretat i Salut de les obres de “Re-
habilitació de la coberta del mercat municipal de Canet de Mar”, redactat per 
l’empresa adjudicatària Voracys SL. Així com l’acta d’aprovació per part de la coor-
dinadora de seguretat i salut, ACB, arquitecta tècnica. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mí-
nimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- LLEI 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- El pla de seguretat i salut constitueix l'instrument bàsic de les activi-
tats d'identificació, avaluació i planificació de l'activitat preventiva en l'obra a què 
és refereix el capítol II del Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament 
dels serveis de prevenció. 
 
SEGONA.-  En el pla de seguretat i salut presentat s’analitzen i es desenvolupen 
les previsions de l’estudi de seguretat i salut aprovat amb el projecte de “Rehabili-
tació de la coberta del mercat municipal de Canet de Mar”. 
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TERCERA.- El pla de seguretat i salut pot ser modificat pel contractista d'acord 
amb el procés d'execució de l'obra, l'evolució dels treballs i les possibles incidències 
o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb l'aprovació 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució d'obra. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dóna el vist-i-plau formal al Pla 
de Seguretat i Salut presentat per Voracys per a l’execució de les obres de rehabili-
tació de la coberta del mercat municipal de Canet de Mar, conformat per la coordi-
nadora de seguretat i salut de l’obra, i s’informa favorablement per a la correspo-
nent aprovació per part de l’Ajuntament de Canet de Mar.” 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Go-
vern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar de conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal, el Pla de 
Seguretat i Salut per a l’obra de “Rehabilitació de la Coberta del Mercat Municipal”. 
 
Segon.- Fer arribar el pla de seguretat i salut aprovat a tots els interessats per tal 
que, de conformitat amb allò que es disposa a l’article 7.4 del RD 1627/1997, 
puguin presentar els suggeriments i alternatives que estimin oportuns. 
 
Tercer.- Comunicar que qualsevol modificació que introdueixi el coordinador de 
l’obra en aquest pla de seguretat, de resultes de les alteracions i incidències que 
puguin produir-se en el decurs de l’execució de l’obra, o bé per variacions en el 
projecte d’execució que va servir de base per elaborar l’estudi de seguretat i salut, 
requerirà l’aprovació expressa de la direcció facultativa, s’haurà de comunicar a qui 
disposa el RD 1627/1997 i estarà a disposició de tots els qui indica l’article 7.4 de 
l’esmentat RD. 
 
Quart.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la Sra. Alcaldessa per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
3.2.5. APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT ACCÉS N-II, ZONA VAGONS 
 
Vist el document presentat en aquest ajuntament en data 7 de març de 2019, per 
la mercantil Catalana de Treballs i Obres, SL, adjudicatària de les obres d’accés des 
de la N-II al solar dels antics vagons de RENFE, així com l’acta d’aprovació del co-
ordinador de seguretat i salut, JCO. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 11 de març de 2019, que es 
transcriu a continuació: 
 
“FETS 
 
Amb data 7 de març de 2019 s’aporta Pla de Seguretat i Salut de les obres de “Mi-
llora de l’accés des de la N-II al solar dels antics vagons de RENFE”, redactat per 
l’empresa adjudicatària Catalana de Treballs i Obres SL. Així com l’acta d’aprovació 
per part del coordinador de seguretat i salut, JCO, enginyer d’obres publiques. 
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FONAMENTS DE DRET: 
 

- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mí-
nimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- LLEI 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- El pla de seguretat i salut constitueix l'instrument bàsic de les activi-
tats d'identificació, avaluació i planificació de l'activitat preventiva en l'obra a què 
és refereix el capítol II del Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament 
dels serveis de prevenció. 
 
SEGONA.- En el pla de seguretat i salut presentat s’analitzen i es desenvolupen les 
previsions de l’estudi de seguretat i salut aprovat amb el projecte de “Millora de 
l’accés des de la N-II al solar dels antics vagons de RENFE”. 
 
TERCERA.- El pla de seguretat i salut pot ser modificat pel contractista d'acord 
amb el procés d'execució de l'obra, l'evolució dels treballs i les possibles incidències 
o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb l'aprovació 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució d'obra. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dona el vist-i-plau formal al Pla 
de Seguretat i Salut presentat per Catalana de Treballs i Obres per a l’execució de 
les obres de “Millora de l’accés des de la N-II al solar dels antics vagons de RENFE” 
a Canet de Mar, informat favorablement pel coordinador de seguretat i salut de 
l’obra, JCO.” 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Go-
vern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar de conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal, el Pla de 
Seguretat i Salut per a l’obra: “Millora de l’accés des de la N-II al solar dels antics 
vagons de RENFE”, redactat per l’empresa adjudicatària Catalana de Treballs i 
Obres SL. Així com l’acta d’aprovació per part del coordinador de seguretat i salut, 
JCO, enginyer d’obres publiques. 
 
Segon.- Fer arribar el pla de seguretat i salut aprovat a tots els interessats per tal 
que, de conformitat amb allò que es disposa a l’article 7.4 del RD 1627/1997, 
puguin presentar els suggeriments i alternatives que estimin oportuns. 
 
Tercer.- Comunicar que qualsevol modificació que introdueixi el coordinador de 
l’obra en aquest pla de seguretat, de resultes de les alteracions i incidències que 
puguin produir-se en el decurs de l’execució de l’obra, o bé per variacions en el 
projecte d’execució que va servir de base per elaborar l’estudi de seguretat i salut, 
requerirà l’aprovació expressa de la direcció facultativa, s’haurà de comunicar a qui 
disposa el RD 1627/1997 i estarà a disposició de tots els qui indica l’article 7.4 de 
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l’esmentat RD. 
 
Quart.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la Sra. Alcaldessa per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
 
 
3.2.6. ACCEPTACIÓ DE L'AJUT TÈCNIC  DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
DINS EL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2018 DEL PLA “XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2016-2019”, AMB L’ACTUACIÓ ELABORACIÓ DEL PLA DE 
MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE (PMUS) 
 
Fets: 
 
En el BOPB del dia 29 de desembre de 2017 es publica l’acord en virtut del qual la 
Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 18 de desembre de 2017, aprova el 
Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el 
seu règim regulador. 
 
En virtut del Decret núm. 228/2018, de 20 de febrer, de l’Alcaldia, es resol el 
següent: 
 

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i dins del Catàleg de serveis 2018, el 
suport dels serveis de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació, per a les 
actuacions que es relacionen a continuació: 
 
RECURSOS TÈCNICS: 
 
1. Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals: 

Plans directors de xarxes de serveis:  
- Redacció del Pla director d’abastament d’aigua potable 

 
2. Accessibilitat i mobilitat 

Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible: 
- Elaboració del Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) 

 
3. Actuacions en equipaments i espai públic 

Gestió dels cementiris municipals 
- Elaboració d’un inventari del cementiri municipal 

 
SEGON.- Disposar l’aplicació pressupostària 20 15100 22706 del pressupost 
municipal per a l’any 2018, per fer front al cofinançament d’aquelles actuacions 
en què el suport tècnic ofert per la Diputació de Barcelona estigui supeditat al 
cofinançament per part de l’Ajuntament, per superar l’import de la part municipal 
de l’assistència tècnica els 1.000 euros o bé quan l’ajut o assistència excedeixi 
els 2.000 euros. 
 
TERCER.- Notificar la present resolució als interessats: Diputació de Barcelona i 
Intervenció. 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 29 de novembre de 2018, 
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adopta l’acord mitjançant el qual es resol pel procediment de concurrència 
competitiva l'atorgament, desestimacions i desistiments dels recursos tècnics 
"Estudis i Plans de mobilitat urbana sostenible" i "Estudis i Plans d'accessibilitat" de 
l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Gerència de Serveis 
d'Infraestructures Viàries i Mobilitat del Catàleg de serveis 2018 del "Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019". 
 
En virtut del mateix acord s’aprova la concessió a l’Ajuntament de Canet de Mar del 
recurs tècnic consistent en la redacció de plans, projectes i informes per a la 
realització de l’actuació següent, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019: 
 

Actuació Codi XGL 

Aportaci
ó 

estimada 
de la 

Diputaci
ó (€) 

Cost 
total 

estimat 
(€) 

Cost AJ 
(€) 

Import 
DIBA 

exercici 
2019 (€) 

Import 
AJ 

exercici 
2019 
(€) 

Import 
DIBA 

exercici 
2020 (€) 

Import 
AJ 

exercici 
2020 
(€) 

Elaboraci
ó del Pla 

de 
mobilitat 
urbana 

sostenibl
e 

(PMUS) 

18/Y/26055
8 

24.000,0
0 

30.000,0
0 

6.000,0
0 

12.000,0
0 

3.000,0
0 

12.000,0
0 

3.000,0
0 

 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Go-
vern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar el suport concedit per la Diputació de Barcelona, dins el Catàleg 
de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb 
l’actuació “Elaboració del Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS). 
 
Segon.- Disposar l’aplicació pressupostària 20 15100 22706 del pressupost 
municipal per a l’any 2019, per fer front al cofinançament d’aquesta actuació. 
 
Tercer.- Facultar l'alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin 
relació amb el present acord. 
 
Quart.- Comunicar expressament l'acceptació de l'ajut concedit a l’Oficina Tècnica 
de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, a través del PMT, i als Serveis 
Econòmics municipals. 
 
4.-  DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
No se’n presenten 
 
5.-  PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diversos d’índole I 
problemàtica municipal. 
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I no havent-hi més assumptes a tractor, s’aixeca la sessió, essent 18:20 de tot el 
que jo com a secretaria certifico. 
 


