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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE DATA 3 D'OCTUBRE 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: 17:38 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 
 
PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 

 

  
 

 

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

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2019/37 ordinari 25/09/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Urbanisme 
2.1.1. Desistiment de la celebració del contracte d'execució de les obres de substitució 
del paviment i millora de les infraestructures del carrer Sant Pere (LOT 1) 
2.1.2. Desistiment de la celebració del contracte per a l'execució de les obres de 
renovació de la xarxa d'aigua del carrer Sant Pere 
 
2.2. Acció Social i Ciutadania 
2.2.1. Ajuts Socials BSGG32/2019 
 
2.3. Alcaldia 
2.3.1. Relació de Decrets del 16 al 22 de setembre de 2019 
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3.Donar compte de resolucions judicials 
 
4.Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2019/37 ordinari 25/09/2019 

 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
25 de setembre 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. 
 
 
2. Propostes 
 
2.1. Urbanisme 

 
2.1.1. DESISTIMENT DE LA CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE D'EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT I MILLORA DE LES 
INFRAESTRUCTURES DEL CARRER SANT PERE (LOT 1) 
 
Fets: 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 de novembre de 2018, acorda 
incoar expedient de contractació administrativa, mitjançant procediment obert 
simplificat, de l’execució de les obres de substitució del paviment i millora de les 
infraestructures del carrer Sant Pere, en dos lots diferenciats. 

L’import de licitació màxima es fixa en 182.730,86 €, 21% d’IVA exclòs (LOT 1), i en 
20.486,29 €, 21% d’IVA exclòs (LOT 2). 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 20 de febrer de 2019, pren, entre 
d’altres, l’acord de declarar desert el LOT 2 del procediment de contractació atès que no 
s’havien presentat ofertes per part de cap licitador dins del termini establert a l’anunci 
de licitació i al plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 d’abril de 2019, pren, entre 
d’altres, l’acord d’incoació de l’expedient per a la contractació de l’execució de les obres 
de renovació de la canonada d’aigua potable del carrer Sant Pere a Canet de Mar, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, essent el 
pressupost base de licitació del contracte de 20.486,29 €, IVA exclòs, el qual pujava la 
quantitat de 4.302,12 €. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 15 de maig de 2019, 
pren, entre d’altres, l’acord d’adjudicació del LOT 1 del contracte a l’empresa 
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CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL, amb CIF núm. B64812464, per un import de 
175.571,00 €, IVA exclòs, més 36.869,91 € en concepte d’IVA, amb subjecció al plec de 
clàusules administratives particulars (PCAP) i al “Projecte bàsic i executiu de substitució 
del paviment i millora de les infraestructures del carrer Sant Pere”, redactat pels Serveis 
Tècnics municipals, quina aprovació definitiva havia estat publicada al BOPB del dia 15 
d’octubre i al DOGC del dia 16 d’octubre, de 2018. 
 
En data 5 de juny de 2019 s’adjudica el contracte d’execució de les obres de renovació 
de la canonada d’aigua potable del carrer Sant Pere a la mercantil SOREA, Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Agua, S.A.U., amb CIF núm. A-08146367, en virtut de 
l’acord de la Junta de Govern Local de la mateixa data.  
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 20 de setembre de 2019 que es 
transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data 3 d’octubre de 2018, l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar definitivament 
el “Projecte de substitució del paviment i millora de les infraestructures del carrer de 
Sant Pere” (DOGC núm. 7727 de 16 d’octubre de 2018), que té per objecte dissenyar, 
descriure i valorar les obres necessàries per a la reurbanització del carrer de Sant 
Pere, des de la riera de Buscarons fins a la Plaça de la Indústria, incloent el tram 
d’escales que va des del carrer de Sant Isidre fins al mateix carrer de Sant Pere.  
 
Aquesta nova urbanització, a banda de l’eliminació de les voreres existents (molt 
estretes) per a crear una secció de plataforma única, preveu la construcció d’un tram 
de col·lector per a aigües pluvials, que connectarà amb el de la Riera de Buscarons 
amb la finalitat de minimitzar els problemes d’inundació i d’escorrentia d’aigua 
superficial els dies de pluja. Així mateix, contempla la renovació de totes les xarxes 
municipals d’enllumenat, telecomunicacions, sanejament i aigua potable.  
 
En aquest context, la Junta de Govern Local, en sessió de 28 de novembre de 2018, 
va acordar iniciar l’expedient per a la contractació, per procediment obert simplificat, 
de l’execució de les obres relatives al mencionat projecte, en dos lots diferenciats: 
d’una banda, la substitució del paviment i la millora de les infraestructures (lot número 
1) i, de l’altra, la renovació de la canonada d’aigua potable (lot número 2). 
 
Amb l’Acta de qualificació i obertura de les proposicions presentades en el 
procediment obert simplificat per l’adjudicació de les obres de substitució del 
paviment i millora de les infraestructures del carrer de Sant Pere a Canet de Mar, en 
dos lots diferenciats, de 28 de desembre de 2018, es va adjudicar el contracte 
d’execució de les obres relatives al lot número 1 a l’empresa Catalana de Treballs i 
Obres SL.  
 
Tanmateix, vist que, un cop finalitzat el procés de licitació, l’adjudicació de l’execució 
de les obres corresponents al segon lot va quedar deserta, el 12 d’abril de 2019 es 
va publicar en el perfil del contractant de la Corporació una nova convocatòria, en 
aquesta ocasió mitjançant procediment negociat sense publicitat, que en data 13 de 
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maig de 2019 va ser resolta a favor de l’empresa SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Agua, S.A.U. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
Primera.- Durant la redacció del projecte, d’acord amb el plànol facilitat en data 18 
de juliol de 2018 per l’empresa concessionària del servei d’aigua potable municipal, 
es va tenir coneixement que pel carrer de Sant Pere transcorren (sota les voreres) 
dues canonades d’abastament d’aigua potable, ambdues de fibrociment: la primera 
té 100 cm de diàmetre i una longitud total de 41,45 metres; la segona té 60 cm de 
diàmetre i una longitud total de 81,57 metres. 
 
Atesa la perillositat del fibrociment pel seu contingut en amiant, el “Projecte de 
substitució del paviment i millora de les infraestructures del carrer de Sant Pere” ja 
preveia la renovació total d’aquest tram de la xarxa d’abastament, inclòs el 
desmuntatge de les canonades existents. 
 
Per tal de valorar el cost d’aquests treballs, es va sol·licitar a la pròpia empresa 
concessionària del servei d’aigua potable un pressupost detallat de les actuacions 
necessàries, que es va emetre en data 26 de juliol de 2018 i que incloïa el 
subministrament i la col·locació de la canonada nova i la part proporcional de 
connexions, escomeses i provisionals, així com la instal·lació d’un hidrant soterrat.  
 
En el pressupost global del projecte es va incorporar una partida que recollia el cost 
d’aquests treballs (17.215,37 €) i una altra relativa a la retirada de la canonada actual 
(partida 0005), amb un preu de 3.090,00 € de PEM.  
 
Tanmateix, en data de juliol de 2019 s’ha pogut constatar que aquest últim import no 
cobreix el cost real de l’operació de desmuntatge de les conduccions, que, pel fet de 
contenir amiant, ha de ser realitzat per una empresa inscrita al Registre d’Empreses 
amb Risc d’Amiant (RERA) i té un cost de 12.120,00 € de PEM. 
 
Segona.- El punt 25 del plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació del procediment obert simplificat de les obres de substitució del paviment 
i millora de les infraestructures del carrer Sant Pere, estableix que les modificacions 
que es puguin introduir al contracte hauran de tenir un import màxim de: 
 
LOT 1: la possible baixa sobre el preu de licitació que hagi ofert el que resulti 
adjudicatari sense poder superar el 20%. 
 
LOT 2: el 10% del preu de licitació que hagi ofert el que resulti adjudicatari. 
 
Donat que la baixa de l’adjudicatari del LOT 1 és d’un total de 7.159,86 € (IVA exclòs) 
i que el 10% del preu de licitació ofert per l’adjudicatari del LOT 2 correspon a un total 
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de 1.935,95 € (IVA exclòs). Les modificacions previstes al plec no poden absorbir el 
sobrecost previst per al desmuntatge de les conduccions que contenen fibrociment. 
 
Tercera.- D’altra banda, en data de juliol de 2019 ha sorgit la possibilitat de signar un 
conveni amb la Diputació de Barcelona per tal d’incorporar a la via pública l’espai que 
ocupa el pati posterior de l’antiga Escola de Teixits, actual Centre de Recerca i 
Transferència de Tecnologia Tèxtil. En aquest emplaçament es vol construir un nou 
accés a la sala d’actes de l’edifici, utilitzada sovint per l’Ajuntament de Canet de Mar, 
que, a banda d’incorporar una rampa accessible per a persones amb mobilitat 
reduïda, suposarà la creació d’una entrada directa des del carrer de Sant Pere que 
evitarà que cada vegada que hi ha un esdeveniment municipal la Diputació hagi 
d’obrir totes les dependències de la planta baixa de l’edifici per a permetre l’ingrés 
dels assistents. Aquest conveni, recollirà el compromís de la Diputació de Barcelona 
d’assumir el cost de les mencionades obres, fet que, a més de condicionar el projecte 
licitat a nivell formal, també en modificarà el pressupost d’execució. 
 
CONCLUSIONS: 
 
Donat que abans de l’inici de les obres és necessari modificar el “Projecte de 
substitució del paviment i millora de les infraestructures del carrer de Sant Pere” en 
els aspectes enumerats anteriorment i no és possible absorbir els sobrecostos 
previstos amb les condicions establertes pel plec. Es considera inviable l’execució 
dels contractes d’execució de les obres de substitució del paviment i millora de les 
infraestructures del carrer Sant Pere (dos lots) amb les condicions amb les que han 
estat adjudicats.” 
 

Vist el que estableix l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
quant a la decisió de no subscriure el contracte. 
 
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. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- No subscriure amb l’empresa adjudicatària CATALANA DE TREBALLS I 
OBRES, SL el contracte per a l’execució del LOT 1 de les obres de substitució del 
paviment i millora de les infraestructures del carrer Sant Pere, d’acord amb els fets 
exposats en l’informe de l’arquitecta municipal, de data 20 de setembre de 2019. 
 
Segon.- Aprovar la devolució a l’empresa adjudicatària CATALANA DE TREBALLS I 
OBRES, SL de la garantia definitiva dipositada a la Tresoreria municipal en data 
18/01/2019, mitjançant aval núm. A28008795 de COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÈDITO Y CAUCIÓN, S.A., per import de vuit mil 
set-cents setanta-vuit euros amb cinquanta-cinc cèntims (8.778,55 €), corresponents al 
5% del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs. 
 
Tercer.- Atorgar a les empreses licitadores un termini d’audiència de deu dies hàbils per 
a que puguin al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin 
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pertinents, amb el benentès que, en cas de no presentar-ne, s’entendrà que presten la 
seva conformitat amb els punts Primer i Segon del present acord. 
 
Quart.- Publicar aquest acord en el perfil del contractant. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Sisè.- Comunicar el present acord als serveis econòmics municipals.  
 
 
2.1.2. DESISTIMENT DE LA CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ 
DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA DEL CARRER SANT 
PERE 
 
 
Fets: 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 de novembre de 2018, acorda 
incoar expedient de contractació administrativa, mitjançant procediment obert 
simplificat, de l’execució de les obres de substitució del paviment i millora de les 
infraestructures del carrer Sant Pere, en dos lots diferenciats. 

L’import de licitació màxima es fixa en 182.730,86 €, 21% d’IVA exclòs (LOT 1), i en 
20.486,29 €, 21% d’IVA exclòs (LOT 2). 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 20 de febrer de 2019, pren, entre 
d’altres, l’acord de declarar desert el LOT 2 del procediment de contractació atès que no 
s’havien presentat ofertes per part de cap licitador dins del termini establert a l’anunci 
de licitació i al plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 d’abril de 2019, pren, entre 
d’altres, l’acord d’incoació de l’expedient per a la contractació de l’execució de les obres 
de renovació de la canonada d’aigua potable del carrer Sant Pere a Canet de Mar, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, essent el 
pressupost base de licitació del contracte de 20.486,29 €, IVA exclòs, el qual pujava la 
quantitat de 4.302,12 €. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 15 de maig de 2019, 
pren, entre d’altres, l’acord d’adjudicació del LOT 1 del contracte a l’empresa 
CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL, amb CIF núm. B64812464, per un import de 
175.571,00 €, IVA exclòs, més 36.869,91 € en concepte d’IVA, amb subjecció al plec de 
clàusules administratives particulars (PCAP) i al “Projecte bàsic i executiu de substitució 
del paviment i millora de les infraestructures del carrer Sant Pere”, redactat pels Serveis 
Tècnics municipals, quina aprovació definitiva havia estat publicada al BOPB del dia 15 
d’octubre i al DOGC del dia 16 d’octubre, de 2018. 
 
En data 5 de juny de 2019 s’adjudica el contracte d’execució de les obres de renovació 
de la canonada d’aigua potable del carrer Sant Pere a la mercantil SOREA, Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Agua, S.A.U., amb CIF núm. A-08146367, en virtut de 
l’acord de la Junta de Govern Local de la mateixa data.  
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Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 20 de setembre de 2019 que es 
transcriu a continuació: 
 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data 3 d’octubre de 2018, l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar definitivament 
el “Projecte de substitució del paviment i millora de les infraestructures del carrer de 
Sant Pere” (DOGC núm. 7727 de 16 d’octubre de 2018), que té per objecte dissenyar, 
descriure i valorar les obres necessàries per a la reurbanització del carrer de Sant 
Pere, des de la riera de Buscarons fins a la Plaça de la Indústria, incloent el tram 
d’escales que va des del carrer de Sant Isidre fins al mateix carrer de Sant Pere.  
 
Aquesta nova urbanització, a banda de l’eliminació de les voreres existents (molt 
estretes) per a crear una secció de plataforma única, preveu la construcció d’un tram 
de col·lector per a aigües pluvials, que connectarà amb el de la Riera de Buscarons 
amb la finalitat de minimitzar els problemes d’inundació i d’escorrentia d’aigua 
superficial els dies de pluja. Així mateix, contempla la renovació de totes les xarxes 
municipals d’enllumenat, telecomunicacions, sanejament i aigua potable.  
 
En aquest context, la Junta de Govern Local, en sessió de 28 de novembre de 2018, 
va acordar iniciar l’expedient per a la contractació, per procediment obert simplificat, 
de l’execució de les obres relatives al mencionat projecte, en dos lots diferenciats: 
d’una banda, la substitució del paviment i la millora de les infraestructures (lot número 
1) i, de l’altra, la renovació de la canonada d’aigua potable (lot número 2). 
 
Amb l’Acta de qualificació i obertura de les proposicions presentades en el 
procediment obert simplificat per l’adjudicació de les obres de substitució del 
paviment i millora de les infraestructures del carrer de Sant Pere a Canet de Mar, en 
dos lots diferenciats, de 28 de desembre de 2018, es va adjudicar el contracte 
d’execució de les obres relatives al lot número 1 a l’empresa Catalana de Treballs i 
Obres SL.  
 
Tanmateix, vist que, un cop finalitzat el procés de licitació, l’adjudicació de l’execució 
de les obres corresponents al segon lot va quedar deserta, el 12 d’abril de 2019 es 
va publicar en el perfil del contractant de la Corporació una nova convocatòria, en 
aquesta ocasió mitjançant procediment negociat sense publicitat, que en data 13 de 
maig de 2019 va ser resolta a favor de l’empresa SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Agua, S.A.U. 
 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
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CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
Primera.- Durant la redacció del projecte, d’acord amb el plànol facilitat en data 18 
de juliol de 2018 per l’empresa concessionària del servei d’aigua potable municipal, 
es va tenir coneixement que pel carrer de Sant Pere transcorren (sota les voreres) 
dues canonades d’abastament d’aigua potable, ambdues de fibrociment: la primera 
té 100 cm de diàmetre i una longitud total de 41,45 metres; la segona té 60 cm de 
diàmetre i una longitud total de 81,57 metres. 
 
Atesa la perillositat del fibrociment pel seu contingut en amiant, el “Projecte de 
substitució del paviment i millora de les infraestructures del carrer de Sant Pere” ja 
preveia la renovació total d’aquest tram de la xarxa d’abastament, inclòs el 
desmuntatge de les canonades existents. 
 
Per tal de valorar el cost d’aquests treballs, es va sol·licitar a la pròpia empresa 
concessionària del servei d’aigua potable un pressupost detallat de les actuacions 
necessàries, que es va emetre en data 26 de juliol de 2018 i que incloïa el 
subministrament i la col·locació de la canonada nova i la part proporcional de 
connexions, escomeses i provisionals, així com la instal·lació d’un hidrant soterrat.  
 
En el pressupost global del projecte es va incorporar una partida que recollia el cost 
d’aquests treballs (17.215,37 €) i una altra relativa a la retirada de la canonada actual 
(partida 0005), amb un preu de 3.090,00 € de PEM.  
 
Tanmateix, en data de juliol de 2019 s’ha pogut constatar que aquest últim import no 
cobreix el cost real de l’operació de desmuntatge de les conduccions, que, pel fet de 
contenir amiant, ha de ser realitzat per una empresa inscrita al Registre d’Empreses 
amb Risc d’Amiant (RERA) i té un cost de 12.120,00 € de PEM. 
 
Segona.- El punt 25 del plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació del procediment obert simplificat de les obres de substitució del paviment 
i millora de les infraestructures del carrer Sant Pere, estableix que les modificacions 
que es puguin introduir al contracte hauran de tenir un import màxim de: 
 
LOT 1: la possible baixa sobre el preu de licitació que hagi ofert el que resulti 
adjudicatari sense poder superar el 20%. 
 
LOT 2: el 10% del preu de licitació que hagi ofert el que resulti adjudicatari. 
 
Donat que la baixa de l’adjudicatari del LOT 1 és d’un total de 7.159,86 € (IVA exclòs) 
i que el 10% del preu de licitació ofert per l’adjudicatari del LOT 2 correspon a un total 
de 1.935,95 € (IVA exclòs). Les modificacions previstes al plec no poden absorbir el 
sobrecost previst per al desmuntatge de les conduccions que contenen fibrociment. 
 
Tercera.- D’altra banda, en data de juliol de 2019 ha sorgit la possibilitat de signar un 
conveni amb la Diputació de Barcelona per tal d’incorporar a la via pública l’espai que 
ocupa el pati posterior de l’antiga Escola de Teixits, actual Centre de Recerca i 
Transferència de Tecnologia Tèxtil. En aquest emplaçament es vol construir un nou 
accés a la sala d’actes de l’edifici, utilitzada sovint per l’Ajuntament de Canet de Mar, 
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que, a banda d’incorporar una rampa accessible per a persones amb mobilitat 
reduïda, suposarà la creació d’una entrada directa des del carrer de Sant Pere que 
evitarà que cada vegada que hi ha un esdeveniment municipal la Diputació hagi 
d’obrir totes les dependències de la planta baixa de l’edifici per a permetre l’ingrés 
dels assistents. Aquest conveni, recollirà el compromís de la Diputació de Barcelona 
d’assumir el cost de les mencionades obres, fet que, a més de condicionar el projecte 
licitat a nivell formal, també en modificarà el pressupost d’execució. 
 
CONCLUSIONS: 
 
Donat que abans de l’inici de les obres és necessari modificar el “Projecte de 
substitució del paviment i millora de les infraestructures del carrer de Sant Pere” en 
els aspectes enumerats anteriorment i no es possible absorbir els sobrecostos 
previstos amb les condicions establertes pel plec. Es considera inviable la realització 
dels contractes d’execució de les obres de substitució del paviment i millora de les 
infraestructures del carrer Sant Pere (dos lots) amb les condicions amb les que han 
estat adjudicats.” 

 

Vist el que estableix l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
quant a la decisió de no subscriure el contracte. 
 
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. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- No subscriure amb l’empresa adjudicatària SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Agua, S.A.U., el contracte per a l’execució de les obres de renovació 
de la canonada d’aigua potable del carrer Sant Pere, d’acord amb els fets exposats en 
l’informe de l’arquitecta municipal, de data 20 de setembre de 2019. 
 
Segon.- Aprovar la devolució a l’empresa adjudicatària SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Agua, S.A.U. de la garantia definitiva dipositada a la Tresoreria 
municipal en data 27/05/2019, mitjançant aval núm. 2019/101.458 atorgat per BANKIA, 
SA, per import de nou-cents seixanta-set euros amb vuitanta-vuit cèntims (967,88 €), 
corresponents al 5% del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs. 
 
Tercer.- Atorgar a les empreses licitadores un termini d’audiència de deu dies hàbils per 
a que puguin al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin 
pertinents, amb el benentès que, en cas de no presentar-ne, s’entendrà que presten la 
seva conformitat amb els punts Primer i Segon del present acord. 
 
Quart.- Publicar aquest acord en el perfil del contractant. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Sisè.- Comunicar el present acord als serveis econòmics municipals.  
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2.2. Acció Social i Ciutadania 

 
2.2.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG/32/2019 
 
Fets: 
 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/32/2019 de data 25 de setembre de 2019 
per import de 1.065,97€ 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 2019. 
 
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. 
 
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. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/32/2019 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIO NUM.: BSGG/32/2019       data: 25-09-19 

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

183 Xxx Xxxx 
Material es-
colar/llibres

         
138,00 € Escola Misericòrdia Q5855712E

184 Xxx Xxxx 
Habitatge-
Subm/Aigua

         
264,97 € Al mateix xxx 
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185 Xxx Xxx 
Habitatge-
Subm/Llum

           
53,00 € Endesa Energia XXI B82846825 

186 xxx Xxx 

Habitatge-
Lloguer/Hipo-
teca

         
610,00 € 

Gabinet Rodergas, Riba i 
Associats, SL B61051587 

 
TOTAL                                                                                                         1.065,97€      

 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el ter-
mini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt pri-
mer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
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. 

 
 
2.3. Alcaldia 

 
 
2.3.1. RELACIÓ DECRETS DEL 16 AL 22 DE SETEMBRE DE 2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de dates 
del  16 al 22 de setembre de 2019 
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3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
 
- Es dona compte de la Cèdula de Notificació de Providència i la Sentència núm. 
4219/2019, de data 12 de setembre de 2019, rebuda del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en relació a Recurs de Súplica 3239/2019, interposat per l’Ajuntament de 
Canet de Mar contra el Fons de Garantia Salarial i el senyor xxx, acordant revocar en 
part per confirmar la caducitat de l’acció d’acomiadament, reconeixent que va existir una 
relació laboral entre l’actor i l’Ajuntament de Canet de Mar, de caràcter indefinit no fixe, 
amb una antiguitat de 31.12.2011, amb la categoria professional de grup A2, deixant 
sense efecte la condemna de danys materials. 
 
- Es dona compte de l’Ofici de data 2 de setembre de 2019, emès per la Lletrada de 
l’Administració de Justícia del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17, de Barcelona, 
reclamant expedient administratiu, en relació al Procediment abreujat núm. 273/2019-
F2, interposat pel senyor xxx, contra l’Ajuntament de Canet de Mar, per denegació per 
silenci administratiu, del recurs interposat per a la sol·licitud de devolució i rectificació 
d’ingressos indeguts davant l’autoliquidació de l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana, emesa per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
 

Codi Descripció Data resolució
RESAL2019/1535 Decret d'Alcaldia expedició factures Ràdio períodes 2019/04, 05 i 06 16/09/2019
RESAL2019/1536 Resolució incoació RP 16/09/2019
RESAL2019/1537 Incoació expedient responsabilitat patrimonial 16/09/2019
RESAL2019/1538 Decret Convocatòria JGL ordinària 18092019 16/09/2019
RESAL2019/1539 Aprovació factura D9 16 3a Certificació tancament lateral pista hoquei 16/09/2019
RESAL2019/1540 Decret convocatòria CIG 19092019 16/09/2019
RESAL2019/1541 Decret d'Alcaldía 16/09/2019
RESAL2019/1542 Decret d'Alcaldia d'autorització de signatures mancomunades (rectificació d'error) 17/09/2019
RESAL2019/1543 Resolució requeriment  -cal tibu- 17/09/2019
RESAL2019/1544 PROPOSTA SANCIÓ 13_09 18/09/2019
RESAL2019/1545 INCOACIÓ MANCA IDENTIF-13_09 18/09/2019
RESAL2019/1546 ACORD INCOACIÓ 13_09 18/09/2019
RESAL2019/1547 Decret AI 16_09 18/09/2019
RESAL2019/1548 Decret PS 16_09 18/09/2019
RESAL2019/1549 Decret IMI 16_09 18/09/2019
RESAL2019/1550 Decret d'aixecament del reparament 18/09/2019
RESAL2019/1551 Atorgament ocupació via pública -Banc Santander- any 2019 18/09/2019
RESAL2019/1552 Resolució via pública -banc sabadell- 18/09/2019
RESAL2019/1553 Decret subministrament portàtils i tauletes 18/09/2019
RESAL2019/1554 Decret convocatòria Mesa de contractació 18/09/2019
RESAL2019/1555 Decret d'Alcaldia de rectificació d'error material 18/09/2019
RESAL2019/1556 Decret desballestament 2969DGC 18/09/2019
RESAL2019/1557 Decret rectificació errada CIF 18/09/2019
RESAL2019/1558 Decret desballestament B3186VW 18/09/2019
RESAL2019/1559 Atorgament terrassa estiu 19 -Can Torrent- 18/09/2019
RESAL2019/1560 Decret aprovació memòries i sollicitud subvenció TRFO 2019 19/09/2019
RESAL2019/1561 Decret 1a Tinència Alcaldia aprovació IRPF agost 2019 i ordena pagament AEAT 19/09/2019
RESAL2019/1562 Decret liquidació telefon escola Misericòrdia 19/09/2019
RESAL2019/1563 Decret d'aixecament del reparament 19/09/2019
RESAL2019/1564 Resolució Alcaldía assabentat lloguer plaça 422 19/09/2019
RESAL2019/1565 Decret convocatòria Mesa valoració doc. 9Habitat Intel 20/09/2019
RESAL2019/1566 (D) Decret aprovació de factures F2019_37 Fase O 20/09/2019
RESAL2019/1567 (D) Decret aprovació de factures F_2019_38 Acumulació ADO 20/09/2019
RESAL2019/1568 Decret de nomenament dels membres de la Comissió Paritària de seguiment de l'Acord 20/09/2019
RESAL2019/1569 Decret de 1a TA ordenació de pagaments núm. 031/2019 (programats 20/09/2019) 20/09/2019



 

13 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

- Es dona compte del Decret de data 26 de setembre de 2019, emès per la Lletrada de 
l’Administració de Justícia de la Secció Civil, del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 
núm. 2, d’Arenys de Mar, en relació a l’Execució de títols judicials 911/2018-M, Judici 
Verbal de desnonament per falta de pagament i reclamació de rendes núm. 645/2017, 
interposat per VISOREN, SL, contra l’Ajuntament de Canet de Mar, declarant embargat 
l’import de 11.144,71 € en concepte principal i 3.300,00 €, com a interessos i costes.  
 
 
4. 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 17:38 hores, de 
tot el que jo com a secretaria accidental, certifico. 
 


