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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 19 DE DESEMBRE 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: 17:50 
 

PRESIDEIX 
 

PERE XIRAU ESPARRECH 
 

ASSISTENTS 
 

LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA
 
 

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. JGL2019/49 ordinari 12/12/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
 
2.1.1. Relació Decrets del 2 al 8 de desembre 2019 
2.1.2. Llibre Decrets primera quinzena desembre 2019 
 
2.2. Secretaria 
 
2.2.1. Adjudicació contracte derivat  acord marc de subministrament de mobiliari  
urbà i parcs infantils  
2.2.2. Proposta aprovació condicions específiques i adjudicació 13 DEA's 
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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. JGL2019/49 de caràcter ordinari 12/12/2019 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
12 de desembre 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. Alcaldia 
 
2.1.1. RELACIÓ DECRETS DEL 2 AL 8 DE DESEMBRE 2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de dates 
del 2 al 8 de desembre de 2019. 
 
  

Codi Descripció Data 
resolució

RESAL2019/2093 Decret registre entitat Mandràgora 02/12/2019 

RESAL2019/2094 (D) Decret d'Alcaldía de justificació de manament 02/12/2019 

RESAL2019/2095 Decret desballestament WI8136N 02/12/2019 

RESAL2019/2096 Decret renúncia nínxol 1365 02/12/2019 

RESAL2019/2097 02 Decret d'Alcaldia d'amortització anticipada de deute 03/12/2019 

RESAL2019/2098 Decret lloguer nínxol número 2135 03/12/2019 

RESAL2019/2099 Decret lloguer nínxol  03/12/2019 

RESAL2019/2100 Decret lloguer nínxol número 1355 03/12/2019 

RESAL2019/2101 Decret AI 02_12 03/12/2019 

RESAL2019/2102 Decret PS 02_12 03/12/2019 

RESAL2019/2103 Decret IMI 02_12 03/12/2019 

RESAL2019/2104 Decret Convocatòria JGL 05122019 03/12/2019 

RESAL2019/2105 Decret exp.19-216307 03/12/2019 

RESAL2019/2106 Decret exp.19-217649 03/12/2019 

RESAL2019/2107 Decret exp.19-218889 03/12/2019 

RESAL2019/2108 Decret exp.19-216846 03/12/2019 

RESAL2019/2109 Decret requeriment informació Agència Tributària 04/12/2019 

RESAL2019/2110 Decret d'Alcaldia d'aprovació quota préstec CONSUM SCV venciment 02-12-
2019 

04/12/2019 
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RESAL2019/2111 12 Decret d'Alcaldía d'acceptació del préstec PCL 2019 04/12/2019 

RESAL2019/2112 Decret aprovació AD's Q2019_32 04/12/2019 

RESAL2019/2113 Decret 2on TA Devolucions de fiances d´obres i residus 04/12/2019 

RESAL2019/2114 Decret exp.19-219632 04/12/2019 

RESAL2019/2115 Decret d'Alcaldía de justificació de manament 04/12/2019 

RESAL2019/2116 Decret exp.19-218653 04/12/2019 

RESAL2019/2117 Decret d'Alcaldía de justificació de manament 04/12/2019 

RESAL2019/2118 Decret exp.19-218759 04/12/2019 

RESAL2019/2119 Decret exp.19-217710 04/12/2019 

RESAL2019/2120 Decret exp.19-213709 04/12/2019 

RESAL2019/2121 Decret d'Alcaldía de justificació de manament 04/12/2019 

RESAL2019/2122 Decret llicència animals potencialment perillosos 04/12/2019 

RESAL2019/2123 Decret designació Direcció Obres Casa Conserge 04/12/2019 

RESAL2019/2124 Decret canvi de nom nínxol número 1215 04/12/2019 

RESAL2019/2125 Resolució Alcaldia de delegació de signatura per a l'autorització de la sortida a 
l'estranger a meno 

04/12/2019 

RESAL2019/2126 Decret desballestament M2909WH 04/12/2019 

RESAL2019/2127 Decret d'Alcaldía de justificació de manament 04/12/2019 

RESAL2019/2128 Decret 2a Tinència de l'Alcaldia 04/12/2019 

RESAL2019/2129 Resolució Alcaldia assabentat nomenament assessors grups municipals 
Comissió Informativa Especial Pl

04/12/2019 

RESAL2019/2130 Decret desballestament B2342TM 04/12/2019 

RESAL2019/2131 Decret INCOACIÓ civisme xxx 04/12/2019 

RESAL2019/2132 Decret INCOACIÓ civisme xxx 04/12/2019 

RESAL2019/2133 Participar projecte accessibilitat Casa museu 04/12/2019 

RESAL2019/2134 Resolució Alcaldia nomenament alcalde accidental 5 -19 desembre 2019 04/12/2019 

RESAL2019/2135 Decret RESOLUCIÓ gossos xxx 04/12/2019 

RESAL2019/2136 Decret RESOLUCIÓ civisme xxx 04/12/2019 

RESAL2019/2137 Decret R.R exp.19-216197 04/12/2019 

RESAL2019/2138 Decret contractació obres desbrossada i neteja dels sorrers dels rials 04/12/2019 

RESAL2019/2139 Decret AI 04_12 04/12/2019 

RESAL2019/2140 Decret exp.1900000121 05/12/2019 

RESAL2019/2141 Decret d'Alcaldía de manament a justificar 05/12/2019 

RESAL2019/2142 Decret INCOACIÓ gossos xxx 05/12/2019 

RESAL2019/2143 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia part variable deixalleria 1er. trimestre 2019 05/12/2019 

RESAL2019/2144 Decret alta padró sense documentació 05/12/2019 

RESAL2019/2145 Decret exp.1900000299 05/12/2019 

RESAL2019/2146 Decret RESOLUCIÓ civisme xxx 05/12/2019 

RESAL2019/2147 Decret alta padró sense documentació 05/12/2019 

RESAL2019/2148 Decret alta padró sense documentació 05/12/2019 

RESAL2019/2149 Decret nomenament membres Mesa i obertura sobres 05/12/2019 

RESAL2019/2150 Decret de 1r TA ordenació de pagaments 039-2019 programats per 05-12-2019 05/12/2019 

RESAL2019/2151 2019_12_05_Decret suspensió termini resolució 05/12/2019 

RESAL2019/2152 Decret d'Alcaldía de manament a justificar 05/12/2019 

 
2.1.2. LLIBRE DE DECRETS 1A QUINZENA DESEMBRE 2019 
 
Fets: 
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Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de decrets corresponents a la 
primera quinzena del mes de desembre de 2019. 
 
 
2.2. Secretaria 
 
2.2.1. ADJUDICACIÓ CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DE SUBMINIS-
TRAMENT DE PARCS INFANTILS I MOBILIARI URBÀ, AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2017.05) 
 
ANTECEDENTS 
 
Atès que la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procedi-
ment administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 25 de gener de 
2019, va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de parcs infantils i  mobiliari 
urbà amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05) a les empreses 
seleccionades següents: HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT 
S.L, NOVATILU S.L, JUEGOS KOMPAN S.A, HPC IBÉRICA S.A, PARCS I JARDINS 
DE CATALUNYA S.L, HAGS SWLEK S.A, SANTAULÀRIA EQUIPAMENTS URBANS, 
CROUS EXPERT S.L, AVANT SERVEIS I EQUIPAMENTS URBANS, GLOBALIA UR-
BANISMO INTEGRAL S.L i LAPPSET ESPAÑA VR S.L. 
 
Atès que en data 1 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents 
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses HAPPYLUDIC 
PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT S.L, NOVATILU S.L, JUEGOS KOMPAN 
S.A, HPC IBÉRICA S.A, PARCS I JARDINS DE CATALUNYA S.L, HAGS SWLEK S.A, 
SANTAULÀRIA EQUIPAMENTS URBANS, CROUS EXPERT S.L, AVANT SERVEIS I 
EQUIPAMENTS URBANS, GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL S.L i LAPPSET ES-
PAÑA VR S.L. 
 
Atès que la Comissió executiva del Consorci Català de Desenvolupament Local, en ses-
sió de data 6 de juny de 2019 i el Comitè executiu de l’ACM, en sessió de data 5 d’abril 
de 2019, varen aprovar la cessió de l’Acord marc pel subministrament de parcs infantils 
i  mobiliari urbà amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05) a favor 
de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), en tots els seus lots, per tal que aquesta 
última es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures deri-
vats de la relació contractual, procedint-se a la formalització efectiva de la dita cessió en 
data 12 de juny de 2019. 
 
Atès  que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 21 de 
març de 2018, va aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada destinada als 
ens locals que realitza l’ACM juntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament 
Local. 
 
Vist l’informe emès en data 12 de desembre d’enguany, per l’arquitecta tècnica munici-
pal, sobre les condicions específiques d’execució del contracte basat en l’acord marc de 
subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2017.05). 
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Atès allò que disposa l’article 221.4 de la LCSP pel que fa a l'inici i tramitació de l'expe-
dient de contractació de l'encàrrec de provisió, així com la clàusula quaranta-quatre i 
quaranta-nou del Plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte 
de subministrament de parcs infantils i  mobiliari urbà amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya, on s’estableix que les entitats locals destinatàries de l’Acord marc poden 
realitzar encàrrecs de provisió amb subjecció a les clàusules administratives particulars 
de l’Acord marc, les condicions específiques dels encàrrecs i les instruccions que per la 
seva interpretació doni al contractista adjudicatari l’Administració. 
 
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, de conformitat amb la proposta de la 2a Tinència de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Disposar l’adhesió del municipi de Canet de Mar a l’Acord marc de subminis-
trament de parcs infantils i  mobiliari urbà amb destinació a les entitats locals de Catalu-
nya (Exp. 2017.05). 
 
SEGON.- Aprovar les condicions específiques d’execució de l’encàrrec de provisió per 
l’adquisició de parcs infantils i  mobiliari urbà, les quals s’adjunten a l’expedient. 
  
TERCER.- Adjudicar el contracte derivat per al subministrament i instal·lació d’una es-
tructura compacta multijoc model ELE-CUSTOM 4901879, segons l’acord marc de  sub-
ministrament de parcs infantils i  mobiliari urbà amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2017.05), lot 2.2, a la mercantil Juegos Kompan, SA, proveïda del CIF 
xxxx, per un import de 22.681,28 €, IVA inclòs, el qual puja la quantitat de 3.936,42 €, 
de conformitat amb l’oferta presentada en data 11 de desembre d’enguany. El desglos-
sament del pressupost és el següent:  
 

Descripció  Unitats  Preu unitari  Import 

Subministrament estructura multijoc ELE-
CUSTOM 4901879 

1 16.607,36 € 16.607,36 €

Instal·lació d’estructura multijoc ELE-CUSTOM 
4901879 

1 2.137,50 € 2.137,50€

Subtotal  18.744,86 €

IVA (21%) 3.936,42 €

TOTAL (IVA inclòs)  22.681,28 €

 
QUART.- Adjudicar el contracte derivat per al subministrament i instal·lació de paviment 
continu de cautxú marca FLEXOTOP™, segons l’acord marc de subministrament de 
parcs infantils i  mobiliari urbà amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2017.05), lot 3.1, a la mercantil Juegos Kompan, SA, proveïda del CIF xxxx, per un im-
port de 2.828,13 €, IVA inclòs, el qual puja la quantitat de 490,83 €, de conformitat amb 
l’oferta presentada en data 11 de desembre d’enguany. El desglossament del pressupost 
és el següent:  
 

Descripció  Unitats  Preu unitari  Import 

Subministrament de paviment de cautxú  30m2 36,42 € 1.092.60 €

Instal·lació de paviment de cautxú  30m2 41,49 € 1.244,70 €
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Subtotal  2.337,30 €

IVA (21%) 490,83 €

TOTAL (IVA inclòs)  2.828,13 €

 
CINQUÈ.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura electrònica 
legalment emesa i conformada pel tècnic competent, una vegada entregat el subminis-
trament. En el supòsit que no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els 
defectes existents i, fins que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El paga-
ment es farà per transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’art. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de Canet de Mar 
abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat del sub-
ministrament, conformitat que s’haurà d’aprovar en el termini de 30 dies des de la pres-
tació efectiva del subministrament. No obstant, en cas que la factura es presenti amb 
posterioritat a la data de l’esmentada conformitat, el termini de 30 dies començarà a 
comptar des de l’entrada de la factura al registre de l’Ajuntament (art. 222.4 TRLCSP). 
En cas de demora en el pagament s’aplicarà l’establert a l’article 216 TRLCSP. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la factura que 
hagi expedit pels subministrament davant el registre administratiu corresponent als efec-
tes de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui correspongui la tramitació 
d’aquesta, en el termini de 30 dies a comptar des de l’entrega efectiva del subministra-
ment. 

 
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en l’article 72 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques, els següents extrems previstos en 
l’apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-tresena esmentada. 

 
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 

Canet de Mar.  
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat 

pública és la Intervenció municipal. 
c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
d) Cal indicar el número d’autorització i disposició de la despesa (AD 

220190015842). 
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que 

permeti identificar l’objecte del contracte 
 
De conformitat amb la disposició addicional 3a. de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de 
març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de 
factures, les factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans administratius 
que participin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 d’unitats 
administratives comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públi-
ques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els següents: 
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Oficina comptable  Òrgan gestor  Unitat tramitadora  

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar

L01080403 Ajuntament de Ca-
net de Mar

 
Pel que fa als punts d’entrada de les factures electròniques, aquests són: 
 

 Punt d’entrada FACE (http://face.gob.es/ca) 
 Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia) 

 
El contractista que tingui dret al cobrament davant l’Administració, podrà cedir-lo amb 
les condicions i requisits establerts a l’article 218 del TRLCSP. 

 
SISÈ.- El termini de lliurament del material és de trenta-cinc dies des de la data de la 
comanda. 
 
SETÈ.- De conformitat amb el que es disposa a l’article 52 del TRLCSP, es nomena com 
responsable del contracte l’arquitecta tècnica municipal. Les modificacions posteriors de 
la identitat de la persona responsable del contracte es notificaran al contractista i seran 
eficaces des de la data d’aquesta notificació. En cas d’urgència, el facultatiu podrà in-
tervenir acreditant per escrit la seva designació a l’inici de les actuacions de seguiment 
davant del contractista o de qualsevol altre que pogués haver rebut la notificació. 
 
Llevat que es disposi una altra cosa en les condicions de l’encàrrec, les actuacions 
posteriors de la persona responsable del contracte les podrà realitzar en qualsevol mo-
ment de l’execució i sense necessitat de notificació prèvia al contractista. 
 
La persona responsable del contracte disposarà, durant l’execució del contracte, de to-
tes les atribucions no reservades a l’òrgan de contractació i abastarà almenys els objec-
tius i funcions següents: 
 
a) Objectius:        
 

 Garantir l’execució del contracte derivat de l’encàrrec. 
 Precisar els termes d’execució. 
 Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació 

contractada.  
 Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments 

contractuals i traslladar la seva noticia a l’autoritat que correspongui, prèvia 
comunicació a l’òrgan de contractació. 

 Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de les normes 
i actes generals pressupostaris. 

 
b) Funcions:        
 

 Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte derivat de 
l’encàrrec. 

 Formular requeriments sobre correcció de deficiències del lliurament del 
subministrament. 
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 Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, segons 
correspongui, la  iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la presa 
d’altres mesures. 

 Conformar les factures i albarans acreditatius dels subministraments i serveis 
presentats per l’empresa adjudicatària. 

 Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui  
transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 

 Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’òrgan de contractació o el 
titular del centre directiu i el cap de la unitat administrativa responsables de 
l’execució del contracte. 

 Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa adjudicatària de 
l’encàrrec. 

 
Les ordres que el responsable del contracte adreci al contractista es podran instrumentar 
en un llibre d’ordres, el qual tindrà el format i característiques fonamentals que es deter-
minin mitjançant resolució de l’òrgan de contractació. 
 
VUITÈ.- El  termini de garantia es fixa en 10 anys per al lot 2.2 i 5 anys per al lot 3.1, a 
comptar des de la data del lliurament del bé. 
 
NOVÈ.- Requerir a l’empresa Juegos Kompan, SA, perquè en el termini de 10 dies hà-
bils, a comptar a partir de la notificació de la present adjudicació, acrediti que ha cons-
tituït a disposició de la Tresoreria municipal, una garantia definitiva xifrada en 937,24 €, 
equivalent al 5% de l’import de l’adjudicació del lot 2.2, exclòs l’IVA. 
 
Aquesta garantia es podrà  presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 108 
de la LCSP. 
 
DESÈ.- Autoritzar i disposar la despesa de 25.509,41 € amb càrrec a l’aplicació pressu-
postària núm. 21 17100 61900 (AD núm. 220190015842) del vigent pressupost ordinari 
per al 2019. 
 
ONZÈ.- Notificar aquest acord a Juegos Kompan, SA, com a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de parcs infantils i  mobiliari urbà 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05), així com al Consorci 
Català pel Desenvolupament Local – CCDL, per e-notum al NIF xxx i el correu electrònic 
ccdl@ccdl.cat, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
DOTZÈ.- Comunicar aquest acord a l’ACM per correu electrònic a centraldecom-
pres@acm.cat. 
 
TRETZÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i al responsable del con-
tracte. 
 
CATORZÈ.- Publicar en el Perfil del contractant l’adjudicació d’aquest contracte derivat. 
 
2.2.2. ADJUDICACIÓ CONTRACTE DERIVAT SUBMINISTRAMENT D’APARELLS 
DESFIBRIL·LADORS (DEA) LOT 2 
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Atès que en data 10 de juliol de 2017 el Consorci Català pel Desenvolupament Local va 
adjudicar l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis 
associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2016.03) a les empreses seleccionades d’acord amb el detall per al Lot 2: 
 

1. Cardiosos Global Protection, SL 
2. Caryosa Hygienic Solutions, SL 
3. Creu Roja Espanyola a Catalunya 
4. Neosalus Solutions, SL 
5. Tecnology 2050, SL 

 
Atès que en data 20 d’octubre de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents 
entitats mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de subministrament d’apa-
rells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació, licitat de 
conformitat amb el procediment referenciat. 
 
Atès que en la sessió de la Comissió Executiva del CCDL de data 26 d’abril de 2018, es 
resolgué aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc de subministrament d’aparells 
desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats i formació amb destinació a les entitats lo-
cals de Catalunya (Exp. 2016.03) a favor de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), 
en tots els seus lots, per tal que aquesta última es subrogués en la posició del CCDL en 
relació amb tots els drets i deures derivats de la relació contractual. Actuacions que es 
van formalitzar en data 17 de maig de 2018. 
 
Atès que en data 18 de setembre d’enguany, es va aprovar definitivament l’expedient de 
la primera pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), 
i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2016.03) per un període addicional de 12 mesos, des del 20 d’octubre 
d’enguany fins a 20 d’octubre de 2020. 
 
Atès que en data 19 de setembre de 2019, es va formalitzar, entre l’ACM i les diferents 
entitats mercantils adjudicatàries, la primera pròrroga del contracte de subministrament 
d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació. 
 
Atès que l’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt 
de subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (en endavant DN) i 12, 
en relació als articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novem-
bre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant 
TRLCSP). 
 
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 21 de març 
de 2018, va aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens 
locals que realitza l’ACM juntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
Vist l’informe emès en data 4 de desembre d’enguany, per la tècnica de Medi Ambient 
municipal, sobre les condicions específiques d’execució del contracte basat en l’acord 
marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de 
manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.03). 
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Vist l’informe emès en data 13 de desembre d’enguany per la tècnica de Medi Ambient 
municipal, en el qual proposa l’adjudicació del present contracte derivat a Caryosa Hy-
gienic Solutions, SL. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa la DT 1a de la nova LCSP, “Els expedients 
de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la nor-
mativa anterior.” 
 
Atès allò que disposa l’article 198.4 del TRLCSP pel que fa a l'inici i tramitació de l'ex-
pedient de contractació de l'encàrrec de provisió, així com la clàusula trenta-vuitena del 
Plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte de subministrament 
d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació, on 
s’estableix que les entitats locals destinatàries de l’Acord marc poden realitzar encàrrecs 
de provisió amb subjecció a les clàusules administratives particulars de l’Acord marc, 
les condicions específiques dels encàrrecs i les instruccions que per la seva interpretació 
doni al contractista adjudicatari l’Administració. 
 
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, de conformitat amb la proposta de la 3a Tinència de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Disposar l’adhesió del municipi de Canet de Mar a l’Acord marc subministra-
ment d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.03).  
 
SEGON.- Aprovar les condicions específiques d’execució de l’encàrrec de provisió per 
l’adquisició d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i 
formació, les quals s’adjunten a l’expedient. 
 
TERCER.- Adjudicar el contracte derivat de l’acord marc per al subministrament d’apa-
rells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb des-
tinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.03), lot 2, a la mercantil   Caryosa 
Hygienic Solutions, SL proveïda del CIF  xxxx , per un import de 20.435,09 €, IVA exclòs, 
el qual puja la quantitat de 4.291,37 €, de conformitat amb l’oferta presentada en data 
12 de desembre d’enguany, en la modalitat de compra. En concret, el subministrament 
consistirà en 13 desfibril·ladors marca Philips i model HS-1. 
 
Els preus unitaris dels recanvis seran els següents, IVA exclòs: 
 

1. Elèctrodes adult DEA:  5,00 € 
2. Elèctrodes pediàtrics DEA:  15,00 € 
3. Bateria de liti DEA:  10,00 € 
4. Bossa de transport DEA:  30,00 € 

 
QUART.- El subministrament inclou el servei de manteniment durant el període de 4 
anys. 
 
CINQUÈ.- El subministrament inclou el servei de connectivitat previst a les condicions 
específiques d’execució, durant el període de 3 anys. 
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SISÈ.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura electrònica legal-
ment emesa i conformada pel tècnic competent, una vegada entregat el subministra-
ment. En el supòsit que no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els de-
fectes existents i, fins que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El paga-
ment es farà per transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’art. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de Canet de Mar 
abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat dels serveis 
prestats, conformitat que s’haurà d’aprovar en el termini de 30 dies des de la prestació 
efectiva del servei. No obstant, en cas que la factura es presenti amb posterioritat a la 
data de l’esmentada conformitat, el termini de 30 dies començarà a comptar des de 
l’entrada de la factura al registre de l’Ajuntament (art. 222.4 TRLCSP). En cas de demora 
en el pagament s’aplicarà l’establert a l’article 216 TRLCSP. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la factura que 
hagi expedit pels serveis prestats davant el registre administratiu corresponent als efec-
tes de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui correspongui la tramitació 
d’aquesta, en el termini de 30 dies a comptar des de l’entrega efectiva del subministra-
ment. 

 
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en l’article 72 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques, els següents extrems previstos en 
l’apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-tresena esmentada. 

 
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 

Canet de Mar.  
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat 

pública és la Intervenció municipal. 
c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
d) Cal indicar el número d’autorització i disposició de la despesa (AD 

220190015843). 
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que 

permeti identificar l’objecte del contracte 
 
De conformitat amb la disposició addicional 3a. de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de 
març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de 
factures, les factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans administratius 
que participin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 d’unitats 
administratives comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públi-
ques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els següents: 
 

Oficina comptable  Òrgan gestor  Unitat tramitadora  

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar

L01080403 Ajuntament de Ca-
net de Mar
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Pel que fa als punts d’entrada de les factures electròniques, aquests són: 
 

 Punt d’entrada FACE (http://face.gob.es/ca) 
 Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia) 

 
El contractista que tingui dret al cobrament davant l’Administració, podrà cedir-lo amb 
les condicions i requisits establerts a l’article 218 del TRLCSP. 

 
SETÈ.- El termini de lliurament del material és de com a màxim dos mesos des de l’ad-
judicació. 
 
VUITÈ.- De conformitat amb el que es disposa a l’article 52 del TRLCSP, es nomena 
com responsable del contracte la tècnica municipal de Medi Ambient. Les modificacions 
posteriors de la identitat de la persona responsable del contracte es notificaran al con-
tractista i seran eficaces des de la data d’aquesta notificació. En cas d’urgència, el fa-
cultatiu podrà intervenir acreditant per escrit la seva designació a l’inici de les actuacions 
de seguiment davant del contractista o de qualsevol altre que pogués haver rebut la 
notificació. 
 
Llevat que es disposi una altra cosa en les condicions de l’encàrrec, les actuacions 
posteriors de la persona responsable del contracte les podrà realitzar en qualsevol mo-
ment de l’execució i sense necessitat de notificació prèvia al contractista. 
 
La persona responsable del contracte disposarà, durant l’execució del contracte, de to-
tes les atribucions no reservades a l’òrgan de contractació i abastarà almenys els objec-
tius i funcions següents: 
 
a) Objectius:        
 

 Garantir l’execució del contracte derivat de l’encàrrec. 
 Precisar els termes d’execució. 
 Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació 

contractada.  
 Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments 

contractuals i traslladar la seva noticia a l’autoritat que correspongui, prèvia 
comunicació a l’òrgan de contractació. 

 Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de les normes 
i actes generals pressupostaris. 

 
b) Funcions:        
 

 Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte derivat de 
l’encàrrec. 

 Formular requeriments sobre correcció de deficiències del lliurament del 
subministrament. 

 Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, segons 
correspongui, la  iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la presa 
d’altres mesures. 

 Conformar les factures i albarans acreditatius dels subministraments i serveis 
presentats per l’empresa adjudicatària. 
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 Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui  
transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 

 Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’òrgan de contractació o el 
titular del centre directiu i el cap de la unitat administrativa responsables de 
l’execució del contracte. 

 Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa adjudicatària de 
l’encàrrec. 

 
Les ordres que el responsable del contracte adreci al contractista es podran instrumentar 
en un llibre d’ordres, el qual tindrà el format i característiques fonamentals que es deter-
minin mitjançant resolució de l’òrgan de contractació. 
 
NOVÈ.- El  termini de garantia es fixa en 4 anys pels equips i 6 mesos pels pegats i 
bateries, i començarà a comptar des de la data de la recepció del material, d’acord amb 
les descripcions de la central de compres de l’ACM. 
 
DESÈ.- Requerir a l’empresa Caryosa Hygienic Solutions, SL, perquè en el termini de 
10 dies hàbils, a comptar a partir de la notificació de la present adjudicació, acrediti que 
ha constituït a disposició de la Tresoreria municipal, una garantia definitiva xifrada en 
1.021,75 €, equivalent al 5% de l’import de l’adjudicació, exclòs l’IVA. 
 
Aquesta garantia es podrà constituir en qualsevol de les formes regulades en l'art. 96 
del TRLCSP, tenint en compte que, en cas que es presenti mitjançant aval o assegu-
rança de caució, els poders que legitimin als apoderats de les entitats avalistes o asse-
guradores per autoritzar-los, hauran de ser validats prèviament per la secretària de 
l’Ajuntament. 
 
ONZÈ.- Autoritzar i disposar la despesa de 24.726,46 € amb càrrec a l’aplicació pressu-
postària núm. 25 31100 63300  (AD núm. 220190015843) del vigent pressupost ordinari 
per al 2019. 
 
DOTZÈ.- Notificar aquest acord a Caryosa Hygienic Solutions, SL, com a empresa ad-
judicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’aparells desfi-
bril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació, així com al Consorci 
Català pel Desenvolupament Local – CCDL per e-notum al NIF xxxx i el correu electrònic 
ccdl@ccdl.cat, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
TRETZÈ.- Comunicar aquest acord a l’ACM per correu electrònic a centraldecom-
pres@acm.cat. 
 
CATORZÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i al responsable del con-
tracte. 
 
QUINZÈ.- Publicar en el Perfil del contractant l’adjudicació d’aquest contracte derivat. 
 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i president de la Junta, 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 
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Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organit-
zació, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels 
presents la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a l’ordre del dia. Un cop 
sotmès a la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada per unanimitat i es pro-
cedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Cultura i Patrimoni 

 
3.1.1. ATORGAMENT PREMI BONAL 2019 
 
Fets: 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de juny de 2001 va prendre 
entre d’altres, el acord següent: Aprovar la creació d’un Premi d’Investigació Local Rai-
mon Bonal, anual al millor treball d’investigació d’alumnes d’instituts sobre Canet de Mar 
de 100.000 pessetes. 
 
Atès que el Ple municipal en sessió extraordinària de l’1 d’agost de 2019 va aprovar les 
bases vigents del Premi, i que la Junta de Govern Local en sessió de 7 de novembre de 
2019 va fer la convocatòria del Premi Bonal 2019, i en va autoritzar la despesa amb 
càrrec a la partida 31.33400.48500. 
 
Atès que la convocatòria de 2018-2019 del Premi Raimon Bonal s’han presentat els 
treballs següents:  
 
- De Canet al Sàhara  de xxxx 
- Com afecten els pesticides a la mongeta? De xxx 
- Propera Parada Canet de Mar. Trobem la immigració andalusa integrada al nostre 
municipi? de xxx 
 
Atès que la Comissió del lliurament de Premi Bonal 2018-2019 reunida el 3 de desembre 
de 2019 ha emès el veredicte següent: 
 
“La Comissió considera per unanimitat que el treball mereixedor del premi Bonal és Pro-
pera Parada Canet de Mar. Trobem la immigració andalusa integrada al nostre mu-
nicipi? de Jana Espinar Artigas.  

 
La Comissió el destaca per tractar-se d’un treball de recerca ben elaborat. El desenvo-
lupament del tema està ben estructurat, amb claredat i amb un lèxic adequat,  i la seva 
metodologia és molt complerta, amb l’ús de la memòria oral i amb una reelaboració de 
la informació acurada. N’ha obtingut la màxima puntuació dels treballs: 11 punts sobre 
12.” 
 
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, de conformitat amb la proposta de la 1a Tinència de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Ratificar l’acord de la Comissió de Selecció del Premi Raimon Bonal segons el 
qual s’atorga el premi de l’edició 2018-2019  amb una dotació de 740,74€ al treball 
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Propera Parada Canet de Mar. Trobem la immigració andalusa integrada al nostre 
municipi? de xxx amb DNI:xxxxx. 
 
Segon.- Disposar la despesa i reconèixer l’obligació del pagament de 740,74€ € amb 
càrrec a la partida pressupostària 31.33400.48500. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al departament d’intervenció i tresoreria. 
 
3.2. Recursos Humans i Organització 
 
3.2.1. APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2019 
 
Fets: 
 
Vist que l'art. 70 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre de 2015, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic, disposa que les necessitats de recursos 
humans, amb assignació pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorpo-
ració de personal de nou ingrés seran objecte de l'oferta d'ocupació pública, o mitjançant 
un altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal, el que 
comportarà l'obligació de convocar els corresponents processos selectius per a les pla-
ces compromeses i fins un 10% addicional, fixant el termini màxim per a la convocatòria 
dels mateixos. En tot cas, l'execució de l'oferta d'ocupació pública o instrument similar 
haurà de desenvolupar-se dintre del termini improrrogable de tres anys.  
 
Atès que el dia 29 de març es va aprovar el  Reial Decret 211/2019, pel que s'aprova 
l'oferta d'ocupació pública per a l'estat per a l'any 2019, estableix a la seva disposició 
addicional primera que les Corporacions Locals per aprovar la seva oferta pública 
d'ocupació hauran de respectar els criteris que tenen caràcter bàsic d'acord amb el que 
estableix l'article 19 de la Llei 3/2017 de 27 de juny, per la que s'aprova la Llei de 
pressupostos generals de l'estat per a l'any 2017, cal adaptar l'OPO del 2019 a aquesta 
normativa 
 
Vist l'article 19.U.2,  de la LPGE pel 2017, segons el qual respectant les disponibilitats 
pressupostàries del Capítol I dels corresponents pressupostos de despeses, en els sec-
tors i administracions que esmenta, la taxa de reposició es fixarà fins a un màxim del 
100 per cent, entre d'altres a:  
 
c) Forces i Cossos de Seguretat de l'estat, Cossos de la Policia Autònoma d'aquelles 
comunitats que comptin amb Cossos propis d'aquesta policia en el territori i en l'àmbit 
de l'Administració Local, el personal de la Policia Local, en relació a la cobertura de les 
corresponents places d'aquesta policia 
 
s) Personal d'atenció als ciutadans en els serveis públics. 
 
Atès que conforme el càlcul de la taxa de reposició d’efectius (article 19.U.4 de la LPGE), 
es poden incorporar a l’OPO 2019 dues places. 
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Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 16 de desembre de 
2019, que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
Montserrat Carbonell Vila, cap de Recursos Humans, en relació amb l’aprovació de 
l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2019,  emet el següent informe: 
 
Relació de fets i fonaments de dret  
 
Primer.- La disposició addiciona primera del Reial Decret 211/2019, de 29 de març pel 
que s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'estat per a l'any 2019, estableix que les 
Corporacions Locals per aprovar la seva oferta pública d'ocupació hauran de respectar 
els criteris que tenen caràcter bàsic d'acord amb el que estableix l'article 19 de la Llei 
3/2017 de 27 de juny, per la que s'aprova la Llei de pressupostos generals de l'estat per 
a l'any 2017. 
 
Segon.- Segons l'article 19. set de la llei abans esmentada són bàsics els apartats un, 
dos, cinc i sis d'aquest article. 
 
Tercer.- Segons l'article 19.U.2, s'estableix que respectant les disponibilitats pressupos-
tàries del Capítol I dels corresponents pressupostos de despeses, en els sectors i admi-
nistracions que esmenta, la taxa de reposició es fixarà fins a un màxim del 100 per cent, 
entre d'altres a:  
 
c) Forces i Cossos de Seguretat de l'estat, Cossos de la Policia Autònoma d'aquelles 
comunitats que comptin amb Cossos propis d'aquesta policia en el territori i en l'àmbit 
de l'Administració Local, el personal de la Policia Local, en relació a la cobertura de les 
corresponents places d'aquesta policia 
 
s) Personal d'atenció als ciutadans en els serveis públics. 
 
Quart.- Així mateix, l'article 19.U.4, estableix que per a calcular la taxa de reposició 
d’efectius, el percentatge de taxa màxim fixat s’aplicarà sobre la diferència resultant 
entre el número d’empleat fixes que, durant l’exercici pressupostari anterior, van deixar 
de prestar serveis en cadascun dels respectius sector, àmbits, cossos o categories, i el 
número d’empleats fixos que s’haguessin incorporat en els mateixos, en el referit 
exercici, per qualsevol causa, excepte els procedents d’ofertes públiques d’ocupació, o 
reingressat des de situacions que no comportin la reserva de llocs de treball. A aquests 
efectes es computaran els cessaments en la prestació de serveis per jubilació, mort, 
renúncia, declaració en situació d'excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua 
de la condició de funcionari de carrera o l'extinció del contracte de treball o en qualsevol 
altra situació administrativa que no suposi reserva del lloc de treball o la percepció de 
retribucions amb càrrec a l'administració en la que cessa. Igualment es tindran en 
compte les altes i baixes produïdes pel concursos de trasllats a altres administracions 
públiques.  
 
No computarà dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d'efectius 
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les places que es convoquin per a la seva provisió, mitjançant processos de promoció 
interna i les corresponents al personal declarat indefinit no fix mitjançant sentència 
judicial. 
 
Cinquè.- L'article 19.Sis, estableix que la taxa de reposició d'efectius d’un o varis sectors  
definits a l'article 19.U.2, podrà acumular-se a un altre o altres sectors contemplats en 
l'esmentat apartat o en aquells cossos, escales o categories professionals d'alguns dels 
esmentats sectors , la cobertura dels quals es consideri prioritària o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials.  
 
Sisè.- Durant l'any 2018 a l'Ajuntament de Canet de Mar, varen causar baixa: 
 

Data baixa Empleat públic Motiu Lloc ocupat Relació jurídica

01/04/2018 xxx Jubilació Caporal Policia Local Funcionari de carrera

22/11/2018 xxx  Jubilació Recepcionista OAC Funcionària de 
carrera  

 
Atès que ambdues baixes estan relacionades amb els sectors que tenen una taxa de 
reposició del 100%,  es poden incorporar a l’oferta pública d’ocupació dues places 
 
Setè.- A la plantilla de personal de l'Ajuntament de Canet de Mar, a data 1 de gener de 
2019, constaven vacants les places que es relacionen a continuació, les quals, a data 
d'avui estan totes elles ocupades interinament: 
 

Plaça Data ocupada interinament

Agent Policia Local 01/04/2019

Agent Policia Local  12/06/2018

Aux. administratiu – Intervenció 03/12/2018

Administratiu- Serveis Socials  14/12/2017

Conserge Carpa 01/01/2017

Conserge Vil·la Flora 01/01/2017

Delineant 09/10/2017

Peó Brigada 15/04/2016

Tècnic Auxiliar de Turisme 08/02/2019

Tècnica de Medi Ambient 25/10/2017

Treballador Social 21/02/2019

 
Vuitè.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 19.U.4, la plaça d'administratiu de Ser-
veis Socials, podria aprovar-se convocar-se mitjançant el sistema d'accés per promoció 
interna, atès que no ocuparia taxa de reposició d'efectius.  
 
Proposta 
 
Que es presenti a la consideració de la Junta de Govern Local l’aprovació de l’oferta 
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pública d’ocupació 2019 conforme les disposicions de l’article 19 de la  Llei 3/2017, de 
27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017  
 
Així, doncs l’Ajuntament pot incloure les places següents a l’oferta pública d’ocupació: 
 

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  
 

Règim Grup Plaça Accés Sistema 
Selecció

  Escala Sotsescala Classe Denominació Núm   
         

Funcionari A1 Adminis 
Especial 

Tècnica Tècnics 
superiors

Tècnic Medi 
Ambient

1 Lliure Concurs 
Oposició

Funcionari C1 Administ 
Especial 

Serveis 
Especials

Policia Agent Policia 
Local

2 Lliure Concurs 
Oposició

Funcionari C2 Adminis 
General  

Auxiliar Auxiliar Auxiliar admi-
nistrativa

1 Lliure Concurs 
Oposició

Personal 
Laboral 

A2   Tècnics 
Mitjos

Treballador 
Social

1 Lliure Concurs 
Oposició

Personal 
Laboral 

C1   Tècnics 
Auxiliars 

Tècnic Aux.  
de Turisme

1 Lliure Concurs 
Oposició

Personal 
Laboral 

C1   Tècnics 
Auxiliars

Delineant  1 Lliure Concurs 
Oposició

Personal 
Laboral  

C1   Adminis-
tratiu

Administratiu 1 Prom. 
interna 

Concurs 
Oposició

Personal  
Laboral 

AP   Personal 
Oficis

Conserge 2 Lliure Concurs
Oposició

Personal 
Laboral 

AP   Personal 
Oficis

Peó Brigada 1 Lliure Concurs 
Oposició

 
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura electrò-
nica. 
 
Vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció, que consta a l’expedient.  
 
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, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Benestar Social i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Aprovar  l’oferta pública d’ocupació al marc jurídic i administratiu aplicable i 
a les prioritats municipals, tal com venen definides en virtut de les polítiques pròpies que 
es deriven de les corresponents disponibilitats i previsions pressupostàries i d’acord amb 
l’informe transcrit. 
 
SEGON.- En els termes precedents, aprovar l’oferta pública d’ocupació següent: 

 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  

 



 

19 
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 

Règim Grup Plaça Accés Sistema 
Selecció

  Escala Sotsescala Classe Denominació Núm   
      
Funcionari C2 Adminis 

Especial 
Serveis 
Especials

Policia 
Local

Agent 2 Lliure Concurs  
Oposició

 
TERCER.- En compliment d’allò que disposa l’article 57.2 del Decret 214/1990, disposar 
la publicació de l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i trametre’n còpia als òrgans de l’Administració de l’Estat, a l’efecte de 
publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d’ocupació de la resta de 
les administracions públiques i a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
3.3. Promoció Econòmica i Turisme 
 
3.3.1. TRAMITACIÓ BAIXA DE L’ASSOCIACIÓ DE COL·LECTIVITATS TÈXTILS 
EUROPEES - ACTE 
 
Fets: 
 
L’Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE), va ser fundada a l’any 1991 i, 
des de la seva constitució les activitats realitzades per ACTE han estat nombroses, tant 
en l’àmbit polític, diverses declaracions de principis, com executiu, gestió de programes 
de desenvolupament local, siguin econòmics, socials o culturals. 
 
Davant l’interès de l’Ajuntament de Canet de Mar en la reindusrialització del sector tèxtil 
impulsant la recerca i la innovació aprofitant l’impuls que dona al sector el Centre de 
Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil CRTTT el qual ofereix a la comarca serveis 
de recerca, transferència i formació en l’àmbit de la tecnologia tèxtil, la Junta de Govern 
Local, en sessió ordinària de data 25 de novembre de 2015, va aprovar l’adhesió de 
Canet de Mar a l’esmentada associació  
 
Malgrat durant aquest període l’Ajuntament de Canet de Mar ha participat a les reunions 
de socis d’Acte Catalunya, a les diferents reunions de treball d’Acte Espanya així com a 
varies Assembles anuals per conèixer diferents experiències relatives als projectes i ac-
tuacions que s’estan portant a terme en altres municipis, la situació particular del sector 
en el cas concret de Canet no ens ha permès disposar de l’escenari adequat ni reunir 
les condicions necessàries per poder adherir-nos o, si ens hem adherit, ha estat partici-
pant de forma passiva com a entitat col·laboradora i/o de suport a la major part de pro-
jectes proposats tant europeus com territorials. 
 
És per aquest motiu, que es proposa tramitar la baixa de l’Ajuntament de Canet de Mar 
com a membre de l’esmentada associació sense descartar, més endavant, tornar a re-
empendre la relació. 
 
Fonaments de dret: 
 
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. 
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2019/1041, de 18 de juny, de conformitat amb la proposta de la Regidoria de 
Promoció Econòmica, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Tramitar la baixa de l’Ajuntament de Canet de Mar com a membre de  l’Asso-
ciació de Col·lectivitats Tèxtils Europees – ACTE. 
 
SEGON.- Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
TERCER.-. Notificar aquests acords a l’interessat. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a les àrees de Tresoreria i Intervenció 
municipals. 
 
3.4. Secretaria 
 
3.4.1. INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DELS PLECS DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICU-
LARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA SE-
GURA DE DADES 
 
Atès que l'Àrea d'Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Canet de Mar té 
una política de realització de còpies de seguretat periòdiques, les quals es custodien en 
les pròpies instal·lacions de l’Ajuntament. Tot i així, per a major seguretat i davant el risc 
d’infecció o segrest de les dades corporatives, es considera convenient disposar d’un 
servei de custòdia de dades fora de les instal·lacions de l’Ajuntament per evitar la pèrdua 
de dades en cas de desastre major. 
 
Atès que es requereix per una banda d’un emplaçament tipus búnquer, segur, amb me-
sures de seguretat tant d’accés com de prevenció d’incendis i inundacions. A més, cal 
que els dispositius de còpia arribin a l’emplaçament de custòdia amb una rotació mínima 
d’una setmana i un historial de mínim tres setmanes davant d’una possible sol·licitud de 
restauració. 
 
Atès que l’ajuntament no compta amb aquest equipament de custòdia ni disposa de cap 
equipament segur i extern, que pugui garantir la custòdia segura de les dades emma-
gatzemades. 
 
Vist l’informe emès en data 9 de desembre d’enguany pel tècnic mig d’informàtica, en el 
que justifica la necessitat de la present contractació, així com la idoneïtat de l’objecte 
del contracte per a satisfer la necessitat plantejada. 
 
Vist el plec de prescripcions tècniques particulars redactat pel tècnic mig d’informàtica, 
que consta a l’expedient. 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars redactat per la secretària acctal., que 
consta a l’expedient. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja que el 
seu valor estimat puja la quantitat de 9.720,00 €, IVA exclòs i per tant, no supera ni el 
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10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la quantia de 
6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que superi els 4 anys, even-
tuals pròrrogues incloses, ni els anteriors imports. No obstant això, mitjançant Decret 
de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar aquesta competència a la 
Junta de Govern Local. 
 
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LSCP) i concre-
tament el seu article 116.1, que prescriu que “la celebració de contractes per part de les 
administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, 
que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que 
preveu l’article 28 d’aquesta Llei, i que haurà de ser publicat en el perfil del contractant”. 
 
Vistos i trobats conforme el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions 
tècniques particulars reguladores del procediment obert simplificat per a la contractació, 
del servei de recollida i custòdia segura de dades, i tenint en compte allò que es disposa 
a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), pel Decret 
Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, pel 
Reial Decret 817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’oc-
tubre, de contractes del sector públic, en tot allò que no es trobi derogat, pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques (RGLCAP), pel plec de clàusules administrati-
ves generals, en tot allò que no contradigui la LCSP, aprovat per l’Ajuntament de Canet 
de Mar, així com per la resta de normativa legal aplicable i pel document en què es 
formalitzi el contracte, de conformitat amb la proposta de la 5a Tinència de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la contractació, per procediment obert simplificat 
sumari, del servei de recollida i custòdia segura de dades, amb un pressupost base de 
licitació de 9.196,00 €, IVA inclòs, el qual puja la quantitat de 1.596,00 €, per a tota la 
durada inicial del contracte, això és de 4 anys. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripci-
ons tècniques particulars, que hauran de regir l’esmentada contractació, els quals s’an-
nexen al present acord. 
 
TERCER.- Convocar expedient d’adjudicació i publicar el corresponent anunci de licita-
ció al perfil del contractant segons allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.  
 
QUART.-  El present expedient es tramita de forma anticipada de conformitat amb allò 
previst a la Disposició Addicional tercera de la LCSP. L’Ajuntament consignarà en el 
pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient per poder atendre el pagament 
del seu preu (A núm. 220199000104 exercicis posteriors), en concret: 
 

 Exercici 2020: 2.299,00 € (aplicació pressupostària núm. 14 92000 21300) 
 Exercici 2021: 2.299,00 € (aplicació pressupostària núm. 14 92000 21300) 
 Exercici 2022: 2.299,00 € (aplicació pressupostària núm. 14 92000 21300) 
 Exercici 2023: 2.299,00 € (aplicació pressupostària núm. 14 92000 21300) 
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Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del Text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors, 
queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
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 
del present acord. 
 
3.4.2. APROVACIÓ ANNEX I i II PLA SEGURETAT I SALUT OBRES REHABILITACIÓ 
TEATRE ODÈON 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, de data 28 d’agost de 2019, acordà aprovar el Pla 
de Seguretat i Salut de les obres presentat per l’empresa Arcadi Pla, SA. 
 
Atès que en data 22 de novembre d’enguany, l’empresa Arcadi Pla, SA, incorpora a 
l’expedient l’Annex I i Annex II al Pla de Seguretat i Salut aprovat. 
 
Atès que l’annex 1 fa referència al desmuntatge de la coberta inclinada lleugera de xapa 
i enderroc del format a la planta 1a a la zona del passadís-mitgera veí, i l’annex 2, per 
la seva banda, fa referència a l’accés de material i muntatge de grua-torre a l’obra. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 26 de novembre d’enguany, que 
es transcriu a continuació: 

 
“INFORME TÈCNIC ANNEX I i II AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA DE 

REHABILITACIÓ DEL TEATRE ODEON DE CANET DE MAR 
 
FETS 
 
Amb data 25 de maig de 2019 s’aporta Pla de Seguretat i Salut de les obres de “Rehabilitació 
del teatre l’Odèon”, redactat per l’empresa adjudicatària Arcadi Pla S.A.. En data 28 d’agost de 
2019 s’aporta l’acta d’aprovació per part del coordinador de seguretat i salut, Oscar David Gracia. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 28 d’agost de 2019, acorda 
aprovar el pla de seguretat i salut de les obres presentat per Arcadi Pla. En data de 2 de setembre 
de 2019 es signa l’acta d’inici i replanteig de l’obra. 
 
En data de 22 de novembre de 2019 s’incorporen a l’expedient l’Annex 1 i l’Annex 2 al pla de 
seguretat i salut aprovat. L’annex 1 fa referència al desmuntatge de la coberta inclinada lleugera 
de xapa i enderroc del forjat de la planta 1a a la zona del passadís-mitgera veí. L’annex 2, per la 
seva banda, fa referència a l’accés de material i muntatge de grua torre a l’obra. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals 
- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública. 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques 
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CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- El pla de seguretat i salut constitueix l'instrument bàsic de les activitats 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. 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 de 
l’obra. 
 
SEGONA.-  S’han incorporat a l’expedient administratiu les actes i informes d’aprovació dels 
annexos 1 i 2 per part del coordinador de seguretat i salut, Òscar Garcia Candela. Qui fa constar 
que caldrà actualitzar en el futur el pla de seguretat i salut segons l’entrada de noves 
subcontractes especialitzades i treballs específics. L’annex 2 inclou el projecte de legalització de 
la instalꞏlació de la grua torre on consta com a responsable tècnic l’enginyer tècnic Jordi 
Fugarolas i Alsina. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dóna el vist-i-plau formal als annexos 1 i 2 
del Pla de Seguretat i Salut de les obres de rehabilitació del teatre Odeon, presentats per Arcadi 
Pla SA, conformats pel coordinador de seguretat i salut de l’obra.” 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de 
caràcter extraordinari de data 4 d’abril de 2019, de conformitat amb la proposta de la 2a 
Tinència de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar, de conformitat amb l’informe de l’arquitecte municipal, la modificació 
del Pla de Seguretat i Salut per a les obres de rehabilitació del Teatre Odèon redactat 
per l’empresa adjudicatària Arcadi Pla, SA i aprovat per la Junta de Govern Local en 
sessió de data 28 d’agost de 2019, amb la incorporació de l’Annex I i Annex II, 
conformats pel coordinador de seguretat i salut de l’obra, Òscar David Gràcia. 
 
SEGON.- Fer arribar el Pla de Seguretat i Salut modificat 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. 
 
3.5. Educació, Igualtat i Participació 
 
3.5.1. APROVACIÓ CONVENI ESCOLA DE MÚSICA CURS 2019-2020 
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Fets: 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2018 
es va aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Canet Pro Musica per dur a terme 
l’activitat d’Escola de Música durant el curs 2018-2019, a l’edifici situat al passeig de la 
Misericòrdia, núm 13. 
 
Vist que cal renovar la col·laboració establerta amb l’entitat Canet Pro Music per al curs 
2019-2020. 
 
Atès que al pressupost municipal per a l’any 2019 hi ha una singularment previstes una 
partida per fer front a les despeses que es deriven del conveni.  
 
Vista la memòria justificativa del conveni que consta a l’expedient.  
 
Vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció que consta a l’expedient. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar amb Canet Pro Musica, el 
qual figura a l’expedient. 
 
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, de conformitat amb la proposta de la 4a Tinència de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb Canet Pro Música, amb CIF 
xxxx, per regular les línies de col·laboració mútua.  
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 25.000€ amb càrrec a la partida 51 32620 
48300 del pressupost vigent ordinari per a l’any  2019.  
 
TERCER.-  Reconèixer l’obligació per import de 12.500€ per fer front a la bestreta. 
 
QUART.- Designar la senyora Rosabel Madrid Camara, tinenta d’alcalde de Serveis a 
les Persones, Igualtat, Participació i Educació i la senyora Maria Artigas Gurri, tècnica 
municipal d’Educació com a representants de l’Ajuntament a la comissió de seguiment 
prevista en la clàusula desena del conveni. 
 
CINQUÈ.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin ne-
cessaris per dur a terme aquests acords. 
 
SISÈ.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els efectes. 
 
SETÈ.- Comunicar el present acord a la Tresoreria municipal. 
 
3.6. Urbanisme 
 
3.6.1. APROVACIÓ SETENA I ÚLTIMA CERTIFICACIÓ PISTA POLIESPORTIVA 
POLIVALENT 
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En virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27 
de desembre de 2018, es va adjudicar el contracte d’execució de les obres de tancament 
de laterals i ampliació de la zona coberta de la pista poliesportiva polivalent del carrer 
Tarragona a l’empresa XAVIER ALSINA, SA, amb CIF núm. xxxx, per import total de 
cent cinquanta-set mil vuit-cents vint-i-cinc euros (157.825,00 €), IVA exclòs. 
 
Amb data 16 de desembre del 2019 s’aporta la setena i última certificació de les obres 
de “Tancament de laterals i ampliació de la zona coberta de la pista poliesportiva 
polivalent”, elaborada per l’empresa adjudicatària Xavier Alsina, S.A. i conformada per 
la direcció facultativa formada per Domènec Parera i Carme Vives. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 17/12/2019, el contingut literal del 
qual es transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
FETS 
 
Amb data 16 de desembre del 2019 s’aporta la setena i última certificació de les obres 
de “Tancament de laterals i ampliació de la zona coberta de la pista poliesportiva 
polivalent”, elaborada per l’empresa adjudicatària Xavier Alsina, S.A. i conformada per 
la direcció facultativa formada per Domènec Parera i Carme Vives. 
 
Les obres es van adjudicar per la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de 
desembre de 2018, per l’import de 157.825,00 €, IVA exclòs. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) 
- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Els preus aplicats a la certificació es corresponen als de l’adjudicació. 
 
SEGONA.- No s’han inclòs preus contradictoris. 
 
TERCERA.- Consten els següents excessos i defectes de mesuraments: 
 

 Excés 
unitari

Preu  
unitari 

Total
(PEM)

Amortització diària de bastida tubular 74.737,00 0,09 6.726,33

Enderroc tancament plaques grecades poli-
èster 16,76 26,56 445,15

Enderroc paviment i formació pendents -11,70 18,91 -221,25

Excavació de rasa -13,88 49,38 -685,15

Formigó per a rases i pous de fonaments 
HM-20 

-3,26 65,82 -214,44

Formigó per a rases i pous de fonaments 
HA-25 2,12 112,97 239,50

Acer per a corretja formada per peça simple 1.321,01 2,10 2.774,12
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Acer per a pilars formats per peça composta 1.527,92 1,79 2.734,97

Remat de planxa 1,20 mm 3,00 21,11 63,33

Remat de planxa 1,00 mm 66,60 17,93 1.194,14

Remat de planxa col·locada amb fixacions 
mec. 72,96 14,38 1.049,16

Gelosia d’alumini anoditzat amb lamel·la fixa 8,37 171,39 1.434,02

Paviment formigó 10 cm gruix -6,38 31,24 -199,31

Regularització base -1,85 21,18 -39,18

Pintat biga esmalt ignífug -228,04 25,93 -5.913,18

Pintat biga esmalt sintètic -13,00 25,47 -331,11

Pintat d’estructura d’acer a l’esmalt ignífug -156,95 26,63 -4.179,58

Pintat d’estructura d’acer a l’esmalt sintètic 123,43 25,34 3.127,72

Baixant de tub de planxa -4,00 33,9 -135,60

Clavegueró amb tub de PVC -22,00 34,36 -755,92

Pericó de pas de formigó prefabricat -1,00 75,29 -75,29

 
Que en el seu conjunt suposen un cost de 9.698,88 € (IVA inclòs), això és un increment 
de despesa del 5,10 % del preu del contracte inicial, inferior al 10%. 
 
QUARTA.- La certificació té un import total, IVA inclòs, de trenta-tres mil cinc-cents dis-
set euros amb seixanta-un cèntims (33.517,61 €). 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, i d’acord amb el que disposa l’art. 242 
de la LCSP sobre els excessos d’amidaments, es dona el vistiplau formal a la setena i 
última certificació presentada per l’empresa Xavier Alsina, S.A, de les obres de “Tanca-
ment de laterals i ampliació de la zona coberta de la pista poliesportiva polivalent”, con-
formada per la direcció facultativa de l’obra.” 

 
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, de conformitat amb la proposta de la 2a Tinència de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la setena certificació corresponent a l’execució de les obres de tan-
cament de laterals i ampliació de la zona coberta de la pista poliesportiva polivalent del 
carrer Tarragona, emesa per na xxx, com a directora executiva de l’obra, en data 16 de 
desembre de 2019, per import total, IVA inclòs, trenta-tres mil cinc-cents disset euros 
amb seixanta-un cèntims (33.517,61 €). 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al contractista i a la Intervenció municipal. 
 
3.6.2. ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE CANALITZACIÓ DE LES AIGÜES 
PLUVIALS DEL CARRER JOSEP MORA 
 
Fets: 
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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 24 d’octubre de 2019, acorda 
incoar expedient de contractació administrativa, mitjançant procediment simplificat 
abreujat, per a l’execució de les obres per a la canalització de les aigües pluvials del 
carrer Josep Mora, essent el pressupost base de licitació del contracte de 55.743,00 
euros, IVA exclòs, el qual puja la quantitat d’11.706,03 euros. 
 
La convocatòria de la licitació es publica en el perfil del contractant de la Corporació en 
data 25 d’octubre de 2019, essent el darrer dia per a presentar ofertes l’11 de novembre 
de 2019, a les 23:59 hores. 
 
Segons acta de la Mesa de contractació, de data 26 de novembre de 2019, aquesta 
considera que la licitadora TEBANCAT, SL no justifica la inexistència de temeritat i que, 
per tant, l’oferta no pot ser complerta, per la qual cosa s’eleva la proposta de rebuig 
d’aquesta oferta a l’òrgan de contractació així com la proposta d’adjudicació a favor de 
la millor oferta, d’acord amb l’ordre en què van resultar classificades amb l’aplicació dels 
criteris de valoració establerts al PCAP, segons el contingut de l’acta de la Mesa del dia 
14 de novembre de 2019: 
 

  Punts 

  A B C D E Total 

CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS ASSOCIATS, SL 

22,72 20 12 0 0 54,72 

CATALANA DE TREBALLS I OBRES, 
SL 

23,65 0 12 0 8 43,65 

 
Segons acta de la Mesa de contractació, de data 18 de desembre de 2019, es considera 
que la licitadora CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL ha 
donat compliment al requeriment efectuat en data 27 de novembre de 2019, per tal que 
aportés el certificat d’inscripció al RELI/ROLECE i la documentació justificativa que 
disposa efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte, per la qual cosa s’acorda proposar a l’òrgan de contractació 
l’adjudicació del contracte a aquesta empresa licitadora, pel preu de cinquanta-cinc mil 
noranta euros amb dos cèntims (55.090,02 €), més IVA, que ascendeix a onze mil cinc-
cents seixanta-vuit euros amb noranta cèntims (11.568,90 €). 
 
Fonaments de dret: 
 
L’òrgan competent per adjudicar el contracte és l’Alcaldia, puix que el valor estimat del 
contracte puja la quantitat de 74.191,60 euros, IVA exclòs, i per tant, no supera ni el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la quantia de 
6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que superi els anteriors 
imports. 
 
No obstant això, i 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, de conformitat amb la proposta de la 2a Tinència 
de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació, segons les actes dels 
dies 14 i 26 de novembre i 18 de desembre, de 2019. 
 
SEGON.- Declarar anormalment baixa i irregular la proposició presentada per l’entitat 
mercantil TEBANCAT, SL (CIF xxxx). Aquesta circumstància ha comportat l’exclusió de 
l’empresa de la puntuació global de les proposicions. 
 
TERCER.- Adjudicar el contracte d’execució de les obres per a la canalització de les 
aigües pluvials del carrer Josep Mora, a l’empresa CATALANA 
D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL, amb CIF núm. xxxx,  pel preu 
de cinquanta-cinc mil noranta euros amb dos cèntims (55.090,02 €), IVA exclòs, que 
pujarà un import d’onze mil cinc-cents seixanta-vuit euros amb noranta cèntims 
(11.568,90 €), amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars (PCAP), al 
“Projecte de xarxa de pluvials al carrer Josep Mora a Canet de Mar”, redactat pels 
Serveis Tècnics municipals, i a l’oferta presentada pel propi licitador, que s’accepta i que 
és la següent: 
 

 Ampliació en 12 mesos del termini mínim de garantia respecte al mínim establert 
pel plec. 

 Reducció en 25 dies naturals el termini d’execució de les obres respecte a 
l’establert pel plec. 

 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el seu preu no serà objecte de revisió. 
 
QUART.- El termini d’execució d’aquest contracte és d’1 mes i 5 dies a comptar des de 
la formalització de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra. 
 
CINQUÈ.- En el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte, 
l’adjudicatari haurà d’aportar el Pla de Seguretat i Salut en l’obra amb el corresponent 
informe del coordinador de seguretat, per tal que sigui sotmès a l’oportuna aprovació 
per part de la Corporació municipal. 
 
SISÈ.- El termini de garantia del present contracte és de 2 anys a comptar des de la 
formalització de l’acta de recepció prevista a l’art. 243 de la LCSP. 
 
SETÈ.- Disposar la despesa per import de seixanta-sis mil sis-cents cinquanta-vuit euros 
amb noranta-dos cèntims (66.658,92 €), IVA inclòs, en favor del tercer CATALANA 
D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL, amb CIF núm. xxxx, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 21 16000 61901 (Doc. D núm. 220190016073), del vigent 
pressupost municipal. 
 
VUITÈ.- Comunicar a l’adjudicatària que la formalització del contracte s’entendrà 
efectuada mitjançant la signatura d'acceptació de la notificació de la resolució de 
l'adjudicació per part del contractista proposat, que haurà de tenir lloc dins el termini de 
15 dies hàbils, a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
NOVÈ.- Comunicar el present acord als Serveis econòmics municipals i al responsable 
del contracte.  
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DESÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
4.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
No se’n presenten. 
 
5.- 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 17:50 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


