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

LOCAL DE DATA 3 DE SETEMBRE DE 2020 
 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa en 
matèria de protecció de dades personals.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:45 
Lloc: Per vídeoconferència 
 

PRESIDEIX 
 

PERE XIRAU ESPARRECH 
 

ASSISTENTS 
 

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

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Dolors Puig Gómez, secretària accidental. També hi assisteix Joan Méndez Martínez, 
interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/32 ordinari 27/08/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Relació Decrets del 17 al 23 d'agost 2020 
 
2.2. Secretaria 
2.2.1. Devolució garantia definitiva explotació bar pavelló 
2.2.2. Ampliació termini d'execució obres Lot 1 Garrofers  
2.2.3. Segona ampliació de termini d'execució d'obres Garrofers Lot 2  
 
2.3. Promoció Econòmica i Turisme 
2.3.1. Aprovació Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l'Ajunta-
ment de Canet de Mar, l'Ajuntament de Mataró i la Fundació EURECAT per a desen-
volupar el Catàleg de serveis especialitzats del CRTTT 
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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. JGL2020/32 ordinari 27/08/2020 

 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del 
dia 27 d’agost de 2020 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 17 AL 23 D'AGOST 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la present relació de Decrets de data 
del dia 17 al 23 d’agost de 2020: 
 
 
Codi Descripció Data 

resolució 

RESAL2020/1312 Decret atorgament terrassa -la plaça de la llenya- 17/08/2020 

RESAL2020/1313 atorgament terrassa estiu 20- el gra- 17/08/2020 

RESAL2020/1314 decret atorgament terrassa 17/08/2020 

RESAL2020/1315 Decret atorgament terrassa -el celler momens- 17/08/2020 

RESAL2020/1316 Decret terrassa estiu 20 -la queixalada- 17/08/2020 

RESAL2020/1317 Decret atorgament terrassa -la jijonenca- 17/08/2020 

RESAL2020/1318 Decret atorgament terrassa -fem boca- 17/08/2020 

RESAL2020/1319 Decret terrassa meson 17/08/2020 

RESAL2020/1320 Decret atorgament terrassa 17/08/2020 

RESAL2020/1321 Decret atorgament terrassa -bar maresme- 17/08/2020 

RESAL2020/1322 Decret denegació tall carrer de la font 17/08/2020 

RESAL2020/1323 Decret terrassa estiu -kbap- 17/08/2020 

RESAL2020/1324 atorgament terrassa estiu 20 -hostalet- 17/08/2020 
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RESAL2020/1325 Decret ajuts urgència social BGSS26_2020 18/08/2020 

RESAL2020/1326 Decret sol·licitud adscripció en Comissió de Serveis - 
Agents PL 

19/08/2020 

RESAL2020/1327 Decret resolució recurs reposició Col·legi Enginyers 
Industrials 

19/08/2020 

RESAL2020/1328 DECRET CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES JOAN 
MARAGALL, 11 

19/08/2020 

RESAL2020/1329 DECRET PRIMERA OCUPACIÓ FRANCESC PARERA, 
28-40 

19/08/2020 

RESAL2020/1330 Decret inhumació cendres 19/08/2020 

RESAL2020/1331 Decret aprovació 10a certificació 19/08/2020 

RESAL2020/1332 Decret resolució exp rp caiguda monopatí Riera Pinar 20/08/2020 

RESAL2020/1333 Decret aprovació llista provisional admesos i exclosos 
borsa peons  

20/08/2020 

RESAL2020/1334 Decret llista provisional admesos i exclosos borsa oficials 
1a 

20/08/2020 

RESAL2020/1335 Decret aprovació llista provisional admesos borsa aux. 
administratiu 

20/08/2020 

RESAL2020/1336 Resolució autorització activitat extraordinària Càmping 
Costa Dorada 22 agost 2020 

21/08/2020 

RESAL2020/1337 Decret aprovació ADs Q_2020_18 21/08/2020 

 
 
2.2. Secretaria 
 
2.2.1. DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A 
L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR UBICAT AL PAVELLÓ MUNICIPAL 
D’ESPORTS. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de setembre de 2011, va 
acordar adjudicar la concessió de domini públic per a l’explotació del bar ubicar al pa-
velló municipal d’esports, al Sr. Tomàs Puig Vallejo, establint-se un cànon anual de 
4.800,00 €. 
 
Atès que en data 1 de setembre de 2011, l’adjudicatari, va dipositar una garantia defi-
nitiva per a la correcta execució de la concessió, la qual pujava un import de 876,93 €. 
 
Atès que en data 16 de setembre de 2011 es va procedir a la formalització del contrac-
te per a l’explotació del servei de bar ubicat al pavelló municipal d’esports, fixant-se en 
la seva clàusula tretzena un termini de garantia de tres mesos a comptar de la finalit-
zació de la concessió. 
 
Atès que en data 16 de maig de 2019 es va formalitzar l’acta de recepció de la con-
cessió. 
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Atès que en data 7 de juliol de 2020, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2020/1088, es 
va resoldre exercir el dret d’adquisició preferent sobre una sèrie de material, liquidant-
se d’aquesta manera, definitivament la concessió. 
 
Vist l’informe emès en data 16 de juliol d’enguany, pel tècnic d’esports municipal, que 
consta a l’expedient.  
 
Vist l’informe núm. 2020/47 de data 31 de juliol d’enguany, emès per la tresorera ac-
ctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, relatiu a la inexistència de notificacions 
d’embargament, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 7/2020 de data 22 d’agost d’enguany, emès per la cap del servei de 
Secretaria i Contractació de l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta corporació 
en metàl·lic en data 1 de setembre de 2011, per l’adjudicatari Sr. Tomàs Puig Vallejo, i 
que puja un import de 876,93 €. 
 
Segon.- Comunicar a l’interessat que l’Ajuntament realitzarà la devolució mitjançant 
transferència bancària, a quin efecte l’interessat haurà de designar un compte bancari 
aportant full de tercers degudament completat i segellat per l’entitat.  
 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Econòmics municipals, per tal 
que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
 
2.2.2. AMPLIACIÓ TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE 
LESIONS I DEFECTES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI DE LA FUNDACIÓ ELS 
GARROFERS (LOT 1) 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en la sessió de data 26 de juliol de 2018, va aprovar 
inicialment els projectes de “Realització de cobert a l’edifici existent de la Fundació Els 
Garrofers” i de “Reparació de lesions i defectes constructius de l’edifici de la Fundació 
Els Garrofers”, redactats per PMP arquitectura, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 942.600,25 €, IVA inclòs. En dates 4 i 5 d’octubre de 2018 es publiquen al 
BOPB i al DOGC, respectivament, els anuncis d’aprovació definitiva del projecte. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de data 19 de desembre de 2018, va 
aprovar l’expedient de contractació, juntament amb el plec de clàusules administratives 
i de prescripcions tècniques particulars (en endavant, PCAP), així com l’inici del 
procediment obert simplificat per a la contractació de les obres definides als projectes 
aprovats de “Realització de cobert a l’edifici existent de la Fundació Els Garrofers” i de 
“Reparació de lesions i defectes constructius de l’edifici de la Fundació Els Garrofers”, 
redactats per PMP arquitectura, aprovats pel Ple de la Corporació en sessió de data 
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26 de juliol d’enguany, essent el pressupost base de licitació de 942.600,25 €, IVA 
inclòs. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de data 10 d’abril de 2019, va adjudi-
car el contracte, per procediment obert simplificat, de les obres de reparació de lesions 
i defectes constructius de l’edifici de la Fundació Els Garrofers Lot 1, a l’empresa B28 
Construccions, SL, amb CIF núm. B64978000, pel preu de 21.640,68 €, IVA exclòs, el 
qual pujarà un import de 4.544,54 €, amb subjecció al PCAP i al projecte anomenat 
“Projecte de reparació de lesions i defectes constructius a la fundació Els Garrofers”. 
Tanmateix es va aprovar un termini d’execució de les obres de set mesos a comptar 
des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
Atès que en data 17 d’octubre de 2019 es va formalitzar l’acta de comprovació del 
replanteig de les obres, les quals havien de finalitzar el dia 16 de maig de 2020. 
 
Atès que en data 1 de juny de 2020, amb registre d’entrada núm. 2020/4394, 
l’empresa B28 Construccions, SL, sol·licita una pròrroga del termini per a la finalització 
del contracte. Així mateix, en data 15 de juliol del 2020 i registre d’entrada 2020/6489 
l’arquitecte director de l’obra aporta una memòria de justificació de la sol·licitud de 
pròrroga del constructor. 

Atès que el director de les obres presenta informe en qual posa de manifest que el 
motiu de l’endarreriment de l’obra és que estan lligats a la finalització d’altres treballs 
del Lot 2, que desenvolupa una altra empresa i que, necessàriament, s’han d’executar 
amb anterioritat, per la qual cosa sol·licita una ampliació de 2 mesos del termini 
d’execució, comptats a partir del 6 de juliol de 2020, per tal de finalitzar els treballs 
inclosos dins del Lot 1. 

Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal, favorable a l’ampliació del termini 
d’execució de les obres fins el 18 de setembre de 2020, que es el termini de què 
disposa el contractista del Lot 2. 
 
Atès que l’article 195.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, estableix que si el retard és produït per motius no imputables al contractista i 
aquest ofereix complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d’execució, 
l’òrgan de contractació li ha de concedir un termini que ha de ser, almenys, igual al 
temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. El 
responsable del contracte ha d’emetre un informe on es determini si el retard es va 
produir per motius imputables al contractista. 
 
Atès que l’òrgan competent per a l’ampliació del termini d’execució del contracte és 
l’òrgan de contractació, en aquest cas la Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 1041/2019, de 18 de 
juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del termini d’execució del contracte per a l’execució de les 
obres de reparació de lesions i defectes constructius de l’edifici de la fundació Els 
Garrofers Lot 1, formalitzat en data 30 d’abril de 2019 amb l’empresa B28 
Construccions, S.L, fixant-se com a data de finalització del termini d’execució el dia 18 
de setembre de 2020, de conformitat amb l’arquitecta tècnica municipal. 
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Segon.- Notificar aquesta resolució a l’empresa contractista de les obres i a la direcció 
facultativa. 
 
2.2.3. SEGONA AMPLIACIÓ TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
REPARACIÓ DE LESIONS I DEFECTES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI DE LA 
FUNDACIÓ ELS GARROFERS (LOT 2) 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en la sessió de data 26 de juliol de 2018, va aprovar 
inicialment els projectes de “Realització de cobert a l’edifici existent de la Fundació Els 
Garrofers” i de “Reparació de lesions i defectes constructius de l’edifici de la Fundació 
Els Garrofers”, redactats per PMP arquitectura, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 942.600,25 €, IVA inclòs. En dates 4 i 5 d’octubre de 2018 es publiquen al 
BOPB i al DOGC, respectivament, els anuncis d’aprovació definitiva del projecte. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de data 19 de desembre de 2018, va 
aprovar l’expedient de contractació, juntament amb el plec de clàusules administratives 
i de prescripcions tècniques particulars (en endavant, PCAP), així com l’inici del 
procediment obert simplificat per a la contractació de les obres definides als projectes 
aprovats de “Realització de cobert a l’edifici existent de la Fundació Els Garrofers” i de 
“Reparació de lesions i defectes constructius de l’edifici de la Fundació Els Garrofers”, 
redactats per PMP arquitectura, aprovats pel Ple de la Corporació en sessió de data 
26 de juliol d’enguany, essent el pressupost base de licitació de 942.600,25 €, IVA 
inclòs. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de data 10 d’abril de 2019, va adjudi-
car el contracte, per procediment obert simplificat, de les obres de reparació de lesions 
i defectes constructius de l’edifici de la Fundació Els Garrofers Lot 2, a l’empresa Viali-
tat i Serveis, SLU, amb CIF núm. B643119130, pel preu de 682.251,04 €, IVA exclòs, el 
qual pujarà un import de 143.272,72 €, amb subjecció al PCAP i al projecte anomenat 
“Projecte de reparació de lesions i defectes constructius a la fundació Els Garrofers”. 
Tanmateix es va aprovar un termini d’execució de les obres de set mesos a comptar 
des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
Atès que en data 16 de juliol de 2019 (data de l’última signatura de l’acta) es va 
formalitzar l’acta de comprovació del replanteig de les obres, les quals havien de 
finalitzar el dia 16 de febrer de 2020. 

Atès que en data 14 de febrer de 2020, es va aprovar per acord de Junta de Govern 
Local la pròrroga del termini d’execució del contracte per a l’execució de les obres de 
reparació de lesions i defectes constructius de l’edifici de la fundació Els Garrofers lot 2 
formalitzat en data 7 de maig de 2019 amb l’empresa Vialitat i Serveis,SLU, fixant-se 
com a data de finalització del termini d’execució el dia 16 de juliol de 2020, de 
conformitat amb els informes emesos pel director facultatiu de l’obra i l’arquitecta 
tècnica municipal. 

Atès que en data 6 de juliol de 2020, amb registre d’entrada núm. 2020/5920, 
l’empresa Vialitat i Serveis, SLU, va presentar una  segona sol·licitud d’ampliació del 
termini d’execució fins al 18 de setembre de 2020, explicant els motius que han 
interferit en el seu desenvolupament. 
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Vist l’informe favorable a l’ampliació del termini d’execució de les obres emès per 
l’arquitecta tècnica municipal. 
 
Atès que l’article 195.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, estableix que si el retard és produït per motius no imputables al contractista i 
aquest ofereix complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d’execució, 
l’òrgan de contractació li ha de concedir un termini que ha de ser, almenys, igual al 
temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. El 
responsable del contracte ha d’emetre un informe on es determini si el retard es va 
produir per motius imputables al contractista. 
 
Atès que l’òrgan competent per a l’ampliació del termini d’execució del contracte és 
l’òrgan de contractació, en aquest cas la Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 1041/2019, de 18 de 
juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del termini d’execució del contracte per a l’execució de les 
obres de reparació de lesions i defectes constructius de l’edifici de la fundació Els 
Garrofers Lot 2, formalitzat en data 7 de maig de 2019 amb l’empresa Vialitat i Serveis, 
SLU, fixant-se com a data de finalització del termini d’execució el dia 18 de setembre 
de 2020, de conformitat amb l’arquitecta tècnica municipal. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’empresa contractista de les obres i a la direcció 
facultativa. 
 
 
2.3. Promoció Econòmica i Turisme 
 
2.3.1. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I LA 
FUNDACIÓ EURECAT PER A DESENVOLUPAR EL CATÀLEG DE SERVEIS 
ESPECIALITZATS DEL CENTRE DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE 
TECNOLOGIA TÈXTIL I REGULAR LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS RECURSOS 
ESPECIALITZATS ADSCRITS 
 
Fets: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona és titular de la finca en la qual es va ubicar 
originàriament l’Escola de Teixits de Canet de Mar al centre urbà del municipi de Canet 
de Mar. L’esmentada Escola la va fundar la Mancomunitat de Catalunya el 1922, i el 
1978 esdevingué Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt adscrita 
a la Universitat Politècnica de Catalunya. 

  
Atès que el 5 d’octubre de 2007, la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Canet 
de Mar i de Mataró i la Fundació Tecnològica Cetemmsa, integrada a la Fundació 
Eurecat el 2015, signen un conveni específic per a transformar aquesta escola 
universitària en Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil (en endavant, 
CRTTT). 
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Atès que el 25 d’abril de 2018, les parts signen un segon conveni (número 326), que 
regula l’anomenat Catàleg de serveis especialitzats del CRTTT, així com la direcció i 
gestió dels recursos especialitzats adscrits al seu desenvolupament.  
 
Atès que la vigència d’aquest conveni finalitza el 31 d’agost de 2020, i totes les parts 
han expressat la voluntat de continuar amb aquesta col·laboració.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Educació, vol 
donar un nou impuls al CRTTT com a referent en recerca, formació, assessorament 
tècnic i transferència tèxtil. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va facilitar la creació de l’Escola de Teixits el 
1922 en adquirir la finca i cedir-la a la Mancomunitat el 1920. Actualment, vol que 
continuï fent servei a la indústria i a la societat de manera actualitzada, i que 
desenvolupi les seves potencialitats, especialment el laboratori d’assajos. En el mateix 
sentit, també valora molt positivament el conveni amb la Generalitat, que facilita que el 
CRTTT aculli els cicles formatius de confecció, patronatge i moda. 

 
Atès que l’Ajuntament de Mataró, impulsa el projecte TecnoCampus Mataró, entitat 
constituïda en Fundació, com a element estratègic de lideratge en la societat del 
coneixement. Mitjançant Fundació TecnoCampus, l’Ajuntament de Mataró vol 
potenciar i coordinar l’oferta universitària de la comarca, especialitzant-la en tres 
àmbits de coneixement:  la indústria tèxtil, la indústria audiovisual i el turisme, amb les 
tecnologies d’informació i comunicació (TIC) i l’excel·lència en la gestió com a eixos 
transversals del projecte. 

 
Atès que la Fundació Eurecat farà els seus millors esforços per a que l’activitat del 
CRTTT creixi, consolidant-se com a referent en recerca, formació, assessorament 
tècnic i transferència del sector tèxtil. 
 
Vista la memòria justificativa emesa per la tècnica municipal de Promoció Econòmica 
que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària de l’Ajuntament, el qual també consta a 
l’expedient. 
 
Vist el text del conveni, que consta com a annex a aquesta proposta. 
 
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 el text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Mataró i la Fundació EURECAT, per 
desenvolupar el Catàleg de serveis especialitzats del Centre de Recerca i 
Transferència de Tecnologia Tèxtil i regular la direcció i la gestió dels recursos 
especialitzats adscrits. 
 
Segon.- Facultar el senyor alcalde accidental per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
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Tercer.- Notificar aquests acords als interessats, a tots els efectes. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a Intervenció, Tresoreria i l’Àrea de Promoció 
Econòmica.  
 
ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I LA 
FUNDACIÓ EURECAT, PER A DESENVOLUPAR EL CATÀLEG DE SERVEIS 
ESPECIALITZATS DEL CENTRE DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE 
TÈCNOLOGIA TÈXTIL I REGULAR LA DIRECCIÓ I GESTIÓ DELS RECURSOS 
ESPECIALITZATS ADSCRITS 
 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
 
La Diputació de Barcelona, representada pel president delegat de l’Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut, Sr. Alfredo Vega López, facultat d'acord amb el que estableixen els 
apartats 4.1.4.d de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019 
(publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019), i assistit per la secretària delegada, 
Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de la delegació de les funcions de Secretaria 
(mandat 2019/2023), aprovada pel Decret de la Presidència núm. 2446/20, de 13 de 
març (publicada al BOPB de 16 de març de 2020).     
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, representat per _________________, que és assistida 
per la  secretària de l’Ajuntament, Clara Pérez González. 
 
L’Ajuntament de Mataró, representat per l’alcalde, David Bote Paz, que és assistit per la 
secretària general de l’Ajuntament, Mª Lluïsa Guañabens Casarramona. 
 
La Fundació Eurecat, representada pel president, Javier Torra Balcells, càrrec que 
declara vigent i suficient a aquests efectes. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

1. La Diputació de Barcelona és titular de la finca en la qual es va ubicar 
originàriament l’Escola de Teixits de Canet de Mar al centre urbà del municipi 
de Canet de Mar. L’esmentada Escola la va fundar la Mancomunitat de 
Catalunya el 1922, i el 1978 esdevingué Escola Universitària d’Enginyeria 
Tècnica en Teixits de Punt adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya. 
  

2. El 5 d’octubre de 2007, la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Canet de 
Mar i de Mataró i la Fundació Tecnològica Cetemmsa, integrada a la Fundació 
Eurecat el 2015, signen un conveni específic per a transformar aquesta escola 
universitària en Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil (en 
endavant, CRTTT). 
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3. El 25 d’abril de 2018, les parts signen un segon conveni (número 326), que 
regula l’anomenat Catàleg de serveis especialitzats del CRTTT, així com la 
direcció i gestió dels recursos especialitzats adscrits al seu desenvolupament.  

 
4. La vigència d’aquest conveni finalitza el 31 d’agost de 2020, i totes les parts 

han expressat la voluntat de continuar amb aquesta col·laboració.  
 

5. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Educació, vol 
donar un nou impuls al CRTTT com a referent en recerca, formació, 
assessorament tècnic i transferència tèxtil. 

 
6. L’Ajuntament de Canet de Mar va facilitar la creació de l’Escola de Teixits el 

1922 en adquirir la finca i cedir-la a la Mancomunitat el 1920. Actualment, vol 
que continuï fent servei a la indústria i a la societat de manera actualitzada, i 
que desenvolupi les seves potencialitats, especialment el laboratori d’assajos. 
En el mateix sentit, també valora molt positivament el conveni amb la 
Generalitat, que facilita que el CRTTT aculli els cicles formatius de confecció, 
patronatge i moda. 
 

7. L’ajuntament de Mataró, impulsa el projecte TecnoCampus Mataró, entitat 
constituïda en Fundació, com a element estratègic de lideratge en la societat 
del coneixement. Mitjançant Fundació TecnoCampus, l’Ajuntament de Mataró 
vol potenciar i coordinar l’oferta universitària de la comarca, especialitzant-la en 
tres àmbits de coneixement:  la indústria tèxtil, la indústria audiovisual i el 
turisme, amb les tecnologies d’informació i comunicació (TIC) i l’excel·lència en 
la gestió com a eixos transversals del projecte. 
 

8. La Fundació Eurecat farà els seus millors esforços per a que l’activitat del 
CRTTT creixi, consolidant-se com a referent en recerca, formació, 
assessorament tècnic i transferència del sector tèxtil. 

 
9. S’ha emès una memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present 

conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 

 
10. La minuta del conveni va ser aprovada pel Decret de la Presidència de la 

Diputació de Barcelona de ..... i per acord .... (resta d’entitats). 
 
Per tot això, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 

 
És objecte d’aquest conveni establir les condicions de col·laboració de les parts 
signatàries per a adoptar i desenvolupar el Catàleg de serveis especialitzats del CRTTT 
i regular la direcció i gestió dels recursos humans i materials especialitzats adscrits.  
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Les prestacions que integren el Catàleg de serveis especialitzats del CRTTT són les 
següents:  
 
1. Projectes de recerca i transferència de tecnologia, consistents en la proposta, 

disseny, prototipatge i validació de noves solucions industrials, productives i 
comercials.  

2. Serveis d’assessorament tècnic, consistents en treballs de consultoria, traducció 
tècnica i certificació de processos industrials i productes, a demanda d’empreses, 
professionals i entitats del sector tèxtil. 

3. Formació especialitzada per a professionals del sector tèxtil, consistent en cursos, 
seminaris i activitats puntuals, d’actualització de coneixements i de capacitació 
tècnica i industrial. 

4. Orientació per a professionals i alumnes, incloent-hi serveis de mediació, borsa de 
treball i disseny d’itineraris i transicions acadèmiques i professionals. 

5. Oferta de recursos documentals i de consulta, mostraris i espais d’exhibició de 
processos i solucions tèxtils. 

6. Activitats de promoció i dinamització del sector tèxtil amb visió territorial, incloent-hi 
trobades i jornades, i la participació i l’impuls en xarxes professionals i empresarials 
amb participació d’entitats i administracions públiques. 

 
Les configuracions específiques d’aquest catàleg i les seves concrecions es definiran 
mitjançant plans de treball anuals. 
 
Segon. Objectius d’interès comú 
 
Els signants del present conveni fixen com a objectiu comú la promoció i l’impuls de la 
innovació i el desenvolupament del sector tèxtil al Maresme i a tot Catalunya, i amb 
aquesta finalitat es comprometen a desenvolupar projectes conjunts en els àmbits de 
la recerca, la formació i la transferència de tecnologia tèxtil. 
 
Tercer. Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 

La Diputació de Barcelona assumirà els compromisos següents:  
 
a) Aportar el personal tècnic i auxiliar de la Diputació de Barcelona, relacionat a 

l’annex 1.a del present conveni, destinat a l’adopció i el desenvolupament de les 
prestacions incloses al Catàleg de serveis especialitzats. Aquest personal 
mantindrà la seva dependència orgànica de la Diputació de Barcelona a tots els 
efectes. 

b) Anomenar el director/a tècnic/a del CRTTT d’entre el seu personal.  
c) Compartir els espais, les instal·lacions i els edificis del CRTTT —relacionats a 

l’annex 2 del present conveni—, que són de titularitat de la Diputació de Barcelona 
i romandran en aquesta situació. 

d) Netejar, conservar i mantenir els espais de la seva propietat i d’ús permanent del 
CRTTT. 

e) Pagar els subministraments continus, a excepció de l’aigua i l’electricitat. 
f) Disposar d’un pla d’emergència del recinte i dels edificis, de mantenir-lo i revisar-lo, 

així com a coordinar-se i cooperar amb la Fundació Eurecat respecte a aquest pla. 
g) Aportar la maquinària especialitzada relacionada a l’annex 3.a del present conveni, 

que és de titularitat de la Diputació de Barcelona i que romandrà en aquesta 
situació. La Diputació de Barcelona és responsable del manteniment i transport 
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d’aquesta maquinària, de les despeses dels accessoris o de les peces de recanvi i 
de les reparacions que puguin ser necessàries per al seu bon funcionament, així 
com de retirar els equipaments i les màquines quan s’hagi de canviar la 
maquinària. 

h) Contractar o incloure les activitats, la maquinària, els equipaments i els espais de 
la seva propietat en les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys 
materials, per tal de reparar els danys causats o fer front a qualsevol 
responsabilitat derivada dels riscos coberts. 

i) Aportar el parc informàtic i els sistemes d’informació i de telecomunicacions del 
CRTTT relacionat a l’annex 4.a, que són de titularitat de la Diputació de Barcelona i 
que romandran en aquesta situació. Els serveis tècnics especialitzats de la 
Diputació efectuaran el manteniment de les seves funcionalitats. 

j) Ser responsable de la custòdia i seguretat dels espais, les instal·lacions i la 
maquinària del CRTTT. 

k) Aplicar el procediment de coordinació en aspectes de prevenció de riscos laborals 
que s’adjunta com a annex 5. 

 
 

Quart. Compromisos de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 

L’Ajuntament de Canet de Mar assumirà els compromisos següents:  
  
a) Fer-se càrrec de les despeses derivades dels subministraments d’aigua i 

electricitat. 
b) Donar suport a l’acreditació del laboratori com a resposta a les necessitats de les 

empreses i de la societat. 
c) Vetllar perquè el CRTTT reforci el paper de referent i focus d’atracció en els àmbits 

de la recerca i la formació del sector tèxtil. 
 

Cinquè. Compromisos de l’Ajuntament de Mataró 
 

L’Ajuntament de Mataró assumirà els compromisos següents:  
 
a) Participar, a través de la Fundació Tecnocampus,  en el bon funcionament del 
projecte, i per mitjà de  la comissió de seguiment, en tot allò que contribueixi  a enfortir 
el sector tèxtil a la ciutat de Mataró i en general a la comarca. 
 
Sisè. Compromisos de la Fundació Eurecat 
 
La Fundació Eurecat assumirà els compromisos següents:   
 
a) Aportar el personal, relacionat a l’annex 1.b del present conveni, destinat a 

l’adopció i el desenvolupament de les prestacions incloses al Catàleg de serveis 
especialitzats. 
Aquest personal mantindrà, a tots els efectes, la seva dependència orgànica de la 
Fundació Eurecat. 

b) Anomenar el director/a científic/a del CRTTT d’entre el seu personal.  
 

c) Compartir els espais, les instal·lacions i els edificis del CRTTT —relacionats a 
l’annex 2.b del present conveni—, que són de titularitat de la Diputació de 
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Barcelona i que romandran en aquesta situació. De fet, el CRTTT esdevé una de 
les seus de la Fundació Eurecat.    

d) Respectar el pla d’emergència del recinte i dels edificis, i coordinar-se i cooperar 
amb la Diputació respecte a aquest Pla. 

e) Aportar la maquinària especialitzada relacionada a l’annex 3.b del present conveni, 
que és de titularitat de la Fundació Eurecat i que romandrà en aquesta situació. La 
Fundació Eurecat és responsable del manteniment i transport d’aquesta 
maquinària, de les despeses dels accessoris o peces de recanvi i de les 
reparacions que puguin ser necessàries per al seu bon funcionament, així com de 
retirar els equipaments i màquines quan s’hagi de canviar de maquinària. 

f) Contractar o incloure les activitats i la maquinària de la seva propietat en les seves 
pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys materials, per tal de 
reparar els danys causats o fer front a qualsevol responsabilitat derivada dels 
riscos coberts. 

g) Mantenir les funcionalitats del sistemes d’informació i de telecomunicacions de la 
seva titularitat relacionat a l’annex 4.b. 

h) Aplicar el procediment de coordinació en aspectes de prevenció de riscos laborals 
que s’adjunta com a annex 5. 
 

Setè. Grup de treball 
 
Es constituirà un grup de treball integrat per representants  de la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Mataró i la Fundació 
Eurecat, que també podran proposar la incorporació de representants del sector 
empresarial i d’altres administracions.  
 
a) Les funcions d’aquest grup de treball són les següents:   

 Desenvolupar les potencialitats del CRTTT com a conseqüència de la situació 
creada per la COVID-19 i per a donar resposta a les noves necessitats de les 
empreses. 

 Elaborar un pla de futur del CRTTT (inversions, equipaments i recursos humans). 
 Presentar un pla de negoci per a l’acreditació d’un laboratori d’assaigs tèxtils. 
 Incorporar al pla de treball de CRTTT la finalitat i el calendari d’actuacions 

d’aquest grup. 
 Elaborar les conclusions finals dels treballs efectuats.  

 
b) Les conclusions dels treballs s’elevaran a les diferents parts per tal que s’analitzi la 

seva conveniència i viabilitat i, si és el cas, elevar-les a les administracions 
competents per a la seva eventual implementació. 
 

Vuitè. Responsabilitat i assegurances 
 
La Diputació de Barcelona i el seu personal seran responsables dels danys i perjudicis 
ocasionats a tercers, així com en els béns i els espais utilitzats, sempre que hi hagi 
causa unilateral imputable al funcionament i/o a les activitats que s’hi desenvolupin 
objecte d’aquest  conveni.  
 
Així mateix, aquesta previsió s’aplicarà, pel mateix supòsit, als ajuntaments de Canet 
de Mar i de Mataró, a la Fundació Eurecat i al seu personal.     
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Si la causa dels danys i perjudicis ocasionals a tercers, així com en els béns i els 
espais utilitzats, fos compartida, la responsabilitat es repartirà solidàriament. 
 
En el cas que la Diputació s’hagi de fer càrrec de possibles danys o perjudicis, i l’altra 
part en sigui la responsable, aquesta haurà de rescabalar el seu import a la Diputació, 
sens perjudici que pugui reclamar aquest import als causants directes dels danys. 
 
Novè. Ingressos   
 
Els informes, dictàmens, assessoraments i serveis d’aprofitament particular del 
Catàleg de serveis especialitzats en què es requereixi la signatura facultativa del 
personal adscrit de la Diputació de Barcelona seran en benefici de la Diputació i es 
regiran per l’ordenança de taxes i preus públics de la Diputació vigent. 
 
La resta de tasques de formació, recerca i transferència de tecnologia tèxtil que 
s’efectuïn a les instal·lacions del CRTTT i que no estiguin incloses al paràgraf anterior, 
les gestionarà i facturarà directament la Fundació Eurecat i seran en benefici seu. 
 
Desè.  Mecanisme de seguiment, interpretació, vigilància i control de l’execució 
del conveni 
 
a) El CRTTT s’organitza a partir d’una doble direcció: tècnica i científica. 

 
1. Correspon a la Direcció Tècnica del CRTTT: 

 Seguir les directrius de la Gerència de Serveis d’Educació per a dur a terme 
l’activitat que es deriva d’aquestes funcions. 

 Vetllar per la correcta utilització de les instal·lacions i l’equipament del 
CRTTT, coordinar les cessions d’espais i els usos del recinte i, en especial, 
garantir la compatibilitat d’usos i ocupacions del CRTTT, d’acord amb la 
relació vigent en cada moment de convenis i acords amb institucions 
públiques i amb particulars. 

 Gestionar el personal tècnic i auxiliar de la Diputació de Barcelona adscrit a 
l’execució d’aquest conveni.   

 Participar en la programació d’activitats i en l’organització de les tasques 
que es deriven dels plans anuals de treball i del Catàleg de serveis 
especialitzats. 

 Participar en la representació del CRTTT davant les administracions 
públiques, les empreses i les entitats del sector tèxtil, i retre comptes a la 
Gerència de Serveis d’Educació d’aquesta participació. 
 

2. Correspon a la Direcció Científica del CRTTT: 
 Articular les línies de recerca i assessorament especialitzat. 
 Elaborar la prospectiva de mercats i necessitats del sector tèxtil. 
 Gestionar el personal de la Fundació Eurecat adscrit a l’execució del present 

conveni.  
 Participar en la programació d’activitats i en l’organització de les tasques que 

es deriven dels plans anuals i del Catàleg de serveis especialitzats. 
 Participar en la representació del CRTTT davant les administracions 

públiques, les empreses i les entitats del sector tèxtil. 
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b) Consell de Direcció 
 

1. S’estableix un Consell de Direcció format per:  
 El director/a tècnic/a del CRTTT. 
 El director/a científic/a del CRTTT. 
El podrà assistir el personal adscrit a aquest conveni, en funció de les seves 
necessitats. 

 
2. Les funcions bàsiques del Consell de Direcció són les següents: 

 Valorar noves demandes i peticions d’assistència. 
 Fer el seguiment de les assistències, recerques i formacions en curs o que es 

finalitzen. 
 Executar la resta de previsions previstes en els plans de treball anuals.  

 
3. Les reunions del Consell de Direcció se celebraran cada mes a les instal·lacions 

del CRTTT.   
 
c) Comissió Permanent 
 

1. Es crea una Comissió permanent formada per:  
 El/la gerent de Serveis  d’Educació de la Diputació de Barcelona, que 

exercirà les funcions de la presidència de la Comissió. 
 El director/a tècnic/a del CRTTT. 
 El director/a científic/a del CRTTT. 
 Un/a representant de l’Ajuntament de Canet de Mar, que exercirà les 

funcions de secretaria. 
 
2. Les funcions bàsiques de la Comissió Permanent són les següents:  

 Redactar la proposta de memòria econòmica i d’activitats anual. 
 Redactar la proposta del pla anual. 
 Fer el seguiment periòdic durant l’execució del pla anual aprovat. 
 Proposar a la Comissió de Seguiment l’aprovació de les aportacions 

econòmiques puntuals per al desenvolupament de les previsions 
establertes en aquest conveni. 

 
3. Les sessions ordinàries de la Comissió Permanent se celebraran cada sis 

mesos a les instal·lacions del CRTTT.   
 
d) Comissió de Seguiment 
 

1. La composició de la Comissió de Seguiment és la següent:  
 El president/a delegat/a de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la 

Diputació de Barcelona, que exercirà les funcions de la presidència de la 
comissió. 

 El/la gerent de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona 
 El director/a tècnic/a del conveni CRTTT. 
 Un/una representant de l’Ajuntament de Canet de Mar, que exercirà les 

funcions de secretaria.  
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 El regidor d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament de Mataró o en qui aquest 
delegui. 

 El director general corporatiu i d’operacions de la Fundació Eurecat. 
 El director/a científic/a del CRTTT. 
 
Per tal de garantir la continuïtat dels treballs de la Comissió de Seguiment i la  
consecució de les seves finalitats, cada part del conveni designarà, a més dels 
respectius representants titulars, les persones que hagin de substituir-les en cas 
d’absència, vacant, malaltia o deure legal d’abstenció. 

 
2. Les funcions bàsiques de la Comissió de Seguiment són les següents:  

 Aprovar la memòria econòmica i d’activitats anual. 
 Aprovar el pla anual, a proposta de la Comissió Permanent, abans del dia 1 

de desembre de l’any anterior a la seva execució. 
 Fer el seguiment del pla anual aprovat. 
 Vetllar pel correcte compliment, execució i interpretació de les previsions 

establertes en aquest conveni. 
 Aprovar les aportacions econòmiques puntuals per al desenvolupament de les 

previsions establertes en aquest conveni. Aquesta aportació no serà efectiva 
fins que l’òrgan competent en el si de cada una de les parts d’aquest conveni 
no l’aprovi. 

 
3. La periodicitat mínima de la celebració de les sessions ordinàries de la Comissió 

de Seguiment és d’una vegada l’any. 
 

e) El compliment dels objectius de col·laboració i l’adequada aplicació dels fons 
econòmics s’han de verificar, si escau, mitjançant un informe emès per l’òrgan de 
seguiment i/o direcció, quan aquest s’hagi constituït, o bé mitjançant un informe 
tècnic d’una de les parts, en què consti la conformitat de les altres parts, juntament 
amb una memòria tècnica anual. 

 
Onzè. Règim de modificació del conveni 
 
Cada any, s’acordarà en el si de la Comissió de Seguiment la persona que haurà d’elevar 
als òrgans corresponents la formalització de les corresponents addendes al present 
conveni:  
 
a) Les aportacions econòmiques puntuals de les parts signants, per a fer front a les 

despeses d’inversió o operació que es derivin dels plans de treball anuals.  
 

b) Els canvis o les substitucions dels equipaments, màquines, i/o parc informàtic d’ús 
compartit, així com la incorporació de nous equipaments i/o programari per a la 
recerca que alterin la relació dels annexos del present conveni.  

 
Dotzè. Senyalització i imatge externa  
 
En l’accés a les instal·lacions hi figuraran els noms següents: «Centre de Recerca i 
Transferència de Tecnologia Tèxtil - Escola de Teixits. Canet de Mar», amb el logotip de la 
Diputació de Barcelona. 
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Les parts es comprometen a deixar constància de la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en els informes, dictàmens, assessoraments i serveis efectuats en el marc 
del present conveni, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics 
i audiovisuals, mitjançant la presència de la marca corporativa de la Diputació de 
Barcelona en un lloc preferencial, d’acord amb les instruccions aprovades per la 
Diputació de Barcelona.  
 
Tretzè. Propietat intel·lectual 
 
Segons el text refós de la Llei de propietat intel·lectual aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, els resultats dels treballs conjunts que es puguin derivar 
d’aquest conveni són una obra en col·laboració.  
 
El CRTTT i la Fundació Eurecat seran titulars per parts iguals de tots els drets 
d’explotació dels resultats dels treballs conjunts a escala mundial i per un termini 
indefinit i amb les facultats més àmplies i extenses permeses en dret.  
 
Mitjançant la signatura del present conveni, les parts donen consentiment mutu per tal 
de divulgar aquests treballs. En el cas de modificació caldrà consentiment previ. 
 
Les institucions intervinents es comprometen a esmentar de manera destacada el nom 
de totes les parts —amb els logotips corresponents si és tècnicament possible— en 
tots els productes públics resultants de la col·laboració.  
 
Les parts es comprometen a consensuar prèviament la utilització de les seves imatges 
institucionals i altres elements distintius en les accions de la publicitat i de difusió, 
derivades del present conveni.  
 
Les parts podran cedir les dades a tercers per a facilitar-ne la difusió, sense demanar 
consentiment previ a l’altra part. La cessió no tindrà límits geogràfics ni temporals. 
 
Quan acabi l’any, cada part informarà a les altres de la cessió de dades realitzades 
durant l’any. 
 
Catorzè. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts es reconeixen mútuament com a responsables del tractament de les dades 
personals i s’obliguen a complir el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del 
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia 
dels drets digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones, les dades de les quals han 
de ser tractades per a l’acompliment de l’objecte del present conveni, seran informats 
d’aquest tractament per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de 
complir i executar les seves obligacions derivades, detallant tot el que s’indica a 
l’article 13 del RGPD. 
 
Es preveu que no es tractin dades de caràcter personal durant el decurs dels treballs 
previstos en el desenvolupament del conveni. 
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Quinzè. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entra en vigor el dia de la seva signatura, i serà vigent durant 4 anys.  
 
És prorrogable fins a un màxim de 4 anys, sempre que les parts en facin una petició 
per escrit tres mesos abans de la finalització de la seva vigència. 
 
Setzè. Extinció del conveni 
 
El present conveni s’extingirà un cop s’hagin acomplert les actuacions que en 
constitueixen l’objecte, o si s’ha incorregut en alguna de les causes de resolució: 
a) El termini de vigència del conveni ha transcorregut sense que se n’hagi acordat la 

pròrroga. 
 
b) Totes les parts signants ho han acordat per unanimitat. 
 
c) Algun dels signants ha incomplert les obligacions i els compromisos assumits. 

 
En aquest cas, qualsevol de les parts pot fer arribar un requeriment a la part 
incomplidora perquè compleixi, en un termini determinat, les obligacions o els 
compromisos que es consideren incomplerts. L’enviament d’aquest requeriment 
s’ha de comunicar al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control 
de l’execució del conveni i a les altres parts signants. 

 
Si l’incompliment persisteix un cop transcorregut el termini indicat en el 
requeriment, la part que el va fer ha de notificar a les parts signants la concurrència 
de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt. La resolució del conveni per 
aquesta causa pot comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s’ha 
previst. 

 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 

lleis. 
 
Dissetè. Règim jurídic aplicable i jurisdicció competent 
 
Les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter contractual. 
 
La tramitació d’aquest conveni es farà de conformitat amb el que preveuen la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu. Les parts es comprometen a resoldre de 
manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament, la 
interpretació i l’acompliment d’aquest conveni, preferentment en el si de la Comissió de 
Seguiment, d’acord amb el principi de lleialtat institucional.  
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En cas que no es pugui arribar a un acord, la resolució dels conflictes serà 
competència dels tribunals de l’ordre contenciós administratiu que sigui competent a la 
ciutat de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen en el lloc i en la 
data que s’assenyala. 
 
ANNEX 1.  
 
a) Personal de la Diputació de Barcelona adscrit a l’execució del conveni 
 
 
Personal tècnic Núm. d’ 

empleat/
da 

Categoria Càrrecs 

 
xxx 
 

 
10415 
10890 
15638 

7318 
10411 
9632 

 

 
DD T. Mitjà Educació 
DD T. Mitjà Educació 
DD T. Mitjà Gestió 
DD T. Mitjà Educació 
DD T. Superior Educació 
DD T. Superior Educació 
 

 
Director 
Responsable 

Personal subaltern Núm. d’ 
empleat/
da 

Categoria Càrrecs 

 
xxx 
 

 
5614 
6132 

11432 

 
BE Subaltern 
BE Subaltern 
BE Subaltern 
 

 

 
b) Personal de la Fundació Eurecat adscrit a l’execució del  conveni 
 

 x: tècnic tèxtil 
 x: tècnic tèxtil 
 x: enginyer tècnic tèxtil en teixits de punt 
 x: tècnic tèxtil 

 
ANNEX 2 
 
Espais, instal·lacions i edificis del CRTTT, de titularitat de la diputació que es 
compartiran amb la FUNDACIÓ EURECAT en el marc del conveni   
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ANNEX 3  
 
a) Relació de maquinària propietat de la Diputació de Barcelona adscrita a l’execució 

del conveni 
 
 

Laboratori 1 
 
Quant. Descripció Marca Model Etiqueta 

Diputaci
ó 

1 Placa calefactora digital de laboratori  Stuart SD500  
1 Placa calefactora analògica de laboratori  Stuart CD160  
1 Placa calefactora analògica de laboratori  Selecta 243 59179 
2 Balança digital de precisió (fins a 600 g) Cobos D600  
1 Càmera climàtica CCI 0/80C  
1 Assecadora industrial (20 kg) Golder Girbau SB20 58441 
1 Rentadora domèstica Balay VCN62  
1 Aparell de tintura per esgotament Mathis BFA12 183370 
1 Màquina de tintura de peça 

confeccionada (2 kg) 
Tupesa TSP2CP 200620 

1 Estufa de circulació d'aire Selecta 140D 58448 
1 Balança de precisió Mettler Toledo P163 58433 
1 Crockmeter Atlas CMU 58431 
1 Crockmeter SDL   
1 Inclinòmetre per a mesurar la fricció 

dels teixits 
CRTTT  230341 

1 Dinamòmetre (càrrega màx. 500 kg) Tinius Olsen H5KTE  
1 Campana de llums Veri Vide CAC 60 206721 
1 Drapeòmetre Sodemat  226326 
1 Aparell de mesura de rigidesa dels TNT CRTTT   
1 Microscopi amb càmera fotogràfica Zeiss AXIO 230089 
1 Lupa estereoscòpica per a càmera 

fotogràfica 
Zeiss 2000-C 230088 

1 Mestex JBA 256  
1 Balança de precisió Mettler Toledo AB54  
1 Balança de precisió Sauter AR1014  
1 Dessecador de provetes Schoott   
1 Mesurador electrònic d'espessor o gruix Sodemat   
2 Torsiòmetres JBA  58413 

58414 
1 Esclatòmetre JBA  58407 
1 Extenson JBA   
1 Martindale. Abrasió i aborrallonament JBA 656  
1 Fricciòmetre del fil Zweigle G530  
1 Càmera de llums CRTTT   
1 Aspid electrònic JBA 82P  
2 Talla provetes 100 cm2 JBA  58412 
1  Campana de gasos  Asem ICP0150EN  
 
Laboratori 2 



 

31 
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 

 
Quan
t. 

Descripció Marca Model Etiqueta 
Diputaci
ó 

4 Màquines tricotoses manuals Gg8 – 120 ag Trigamo Pa-4 58564 
58565 
58566 
58567 

3 Màquines tricotoses manuals Gg8 – 120 ag Himat F/44 58558 
58560 
58562 

1 Màquines tricotoses a motor Gg 8 – 100 ag Himat   
3 Màquines tricotoses manuals Gg5 – 120 ag Himat F/44 58557 

58559 
58561 

2 Màquines tricotoses a motor Gg 5 – 100 ag Himat   
1 Màquines tricotoses a motor Gg 3 – 120 ag Himat   
10 Plaques d’iniciació al punt («peladits») CRTTT   
1 Tricotosa electrònica Gg 12 (1 joc) Shima Seiki FE201  
1 Circular de gran diàmetre (6 jocs) Romani   
1 Conera de 2 capçals Motocono   
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Laboratori 4 
 
Quan
t. 

Descripció Marca Model Etiqueta 
Diputaci
ó 

1 Conera de 4 capçals per a parafinar el fil Corghi  107468 
1 Màquina circular de gran diàmetre de plat 

i cilindre (Nre. d’agulles: 1.680 - Ø:30" - 
Gg: 18. / Nre. de jocs: 36) 

Fouquet SMH 58513 

1 Màquina circular de gran diàmetre de plat 
i cilindre interlock (Nre. d’agulles: 306 - 
Ø:7" - Gg: 14 / Nre. de jocs: 2)                                                               

Romaní K 58525 

1 Màquina circular de gran diàmetre de plat 
i cilindre interlock (Nre. d’agulles: 402 - 
Ø:8" - Gg: 16 / Nre. de jocs: 2)                                                                      

Romaní G 58514 

1 Màquina circular de gran diàmetre de plat 
i cilindre (Nre. d’agulles: 1.650 - Ø:33" - 
Gg: 7 / Nre. de jocs: 12) 

Jumberca TLJ5E  

1 Màquina circular de gran diàmetre de plat 
i cilindre (Nre. d’agulles: 1.140 - Ø:18" - 
Gg: 20 / Nre. de jocs: 12) 

Mellor Bromley 4/LC  

1 Màquina circular de gran diàmetre plat i 
cilindre (Nre. d’agulles: 1.728 - Ø:30" - 
Gg: 18 / Nre. de jocs: 48) 

Jumberca 4TV 58509 

1 Màquina circular de gran diàmetre 
monocilíndrica (Nre. d’agulles: 1.728 - 
Ø:30" - Gg: 18 / Nre. de jocs: 72) 

Jumberca SYX2  

1 Màquina circular de gran diàmetre 
monocilíndrica (Nre. d’agulles: 912 - 
Ø:18" - Gg: 16 / Nre. de jocs: 12) 

Ciurana   

1 Màquina circular de gran diàmetre plat i 
cilindre (Nre. d’agulles: 684 - Ø:16" - Gg: 
13,5 / Nre. de jocs: 16) 

CYPP  58512 

1 Màquina circular de gran diàmetre de plat 
i cilindre (Nre. d’agulles: 1920 - Ø:30" - 
Gg: 20 / Nre. de jocs: 48) 

Jumberca 4TJ 59203 

1 Màquina circular de gran diàmetre 
monocilíndrica (Nre. d’agulles: 1920 - 
Ø:30" - Gg: 20 / Nre. de jocs: 48) 

Jumberca 4FPL  

1 Màquina circular de petit diàmetre 
monocilíndrica (Nre. d’agulles: 320 - 
Ø:31/2" - Gg: 29 / Nre. de jocs: 1) 

Lawson-Hemphill 
INC 

FAK  

 
Laboratori 5 
 
Quan
t. 

Descripció Marca Model Etiqueta 
Diputaci
ó 

1 Màquina Raschel 1 fontura                                          
Gg: 12 - Nre. de barres: 6 - 66" de fontura - 
PM 

Karl Mayer RMG12  
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1 Màquina Raschel doble fontura                                    
Gg: 12 - Nre. de barres: 12 - 26" fontura - PM 

Karl Mayer HDR12E  

1 Màquina Kette 1 fontura                                                            
Gg: 28 - Nre. de barres: 4 - 22" fontura - PM 

Karl Mayer KL4 58539 

1 Màquina Kette 1 fontura                                                            
Gg: 28 - Nre. de barres: 4 - 22" fontura - PM 

Karl Mayer KL4 85507 

1 Màquina Kette 1 fontura                                                            
Gg: 28 - Nre. de barres: 4 - 43" fontura - PM 

Karl Mayer KL4  

1 Màquina Raschel 1 fontura                                                            
Gg: 12 - Nre. de barres: 6 - 10" fontura - PM 

Liba Racop 
TR6 

200654 

1 Màquina circular d'ordit. Doble capçal.                                   
Capçal 1 Ø= 9 mm - Nre. d’agulles: 8 - Gg  7  - 
PM.  Capçal 2 Ø= 15 mm - Nre. d’agulles: 12 - 
Gg: 6 - PM 

Texma TC2  

1 Màquina Raschel 1 fontura                                                            
Gg: 18 - Nre. de barres 6 - 50" fontura - PM 

Karl Mayer RMLS30  

1 Màquina trenadora de 16 boixets i 2 capçals. 
PM amb motor de velocitat regulable 

Ratera 16B E115 
doble 

226356 

1 Màquina d'encarretar de dos capçals Ratera   
1 Màquina Crochet                                                           

Gg: 15 - Galga crochet 6 agulles/cm                                          
42 cm ample fontura útil. PE 

Jacob Müller RD3 MT3 230768 

1 Ordidor de plegadors de 5" i 7". Motor amb 
velocitat variable 

Ros Terrassa   

 
Laboratori 6 
 
Quan
t. 

Descripció Marca Model Etiqueta 
Diputaci
ó 

1 Màquina Tricotosa rectilínia. Programació 
electrònica. Ordinador de programació.  
Gg: 10 - Ample útil 100 cm. - 2 jocs                                                              

Shima Seiki SES102FF 230757 
150899 

1 Màquina Cotton mecànica per a la 
fabricació de mitges. Gg: 26 - 6 fontures 
de treball 

G. Hilscher  58583 

1 Màquina circular de petit diàmetre de plat 
i cilindre. Programació mecànica.                                                
Gg: 8 - Ø: 4"  Nre. d’agulles 96 / Nre. de 
jocs: 1     

Sangiacomo Rib Terry 58507 

1 Màquina circular de petit diàmetre 
monocilíndrica amb punxons per a 
fabricar mitjons calats i brodats. 
Programació electrònica.                                                  
Gg: 7 i 14 - Ø: 4" - Nre. d’agulles 88 / 
Nre. de jocs: 1                           

Colosio Rise 200644 

2 Màquina circular de petit diàmetre 
monocilíndrica per a la fabricació de 
mitges de senyora. Programació 
electrònica i mecànica.                                                
Gg: 32 - Ø: 4"  - Nre. d’agulles 400 / Nre. 
de jocs: 4     

Santoni Mirabella 2  
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1 Màquina circular de petit diàmetre 
monocilíndrica per a la fabricació de 
mitjons amb ris i brodat a dos colors més 
fons. Programació mecànica.                                                                    
Gg: 9 - Ø: 3 3/4"  - Nre. d’agulles 108 / 
Nre. de jocs: 1 

Rumi KRSN 4R 
Ricamo 

 

1 Màquina circular de petit diàmetre 
monocilíndrica per a la fabricació de 
mitjons de ris i brodats a 5 colors més 
fons. Programació electrònica.                 
Gg:10 - Ø: 3 3/4" - Nre. d’agulles 108 / 
Nre. de jocs: 1     

Sangiacomo Fantasia LT 150943 
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1 Màquina circular de petit diàmetre 
monocilíndrica per a la fabricació de 
mitjons intarsia. Programació electrònica                           
Gg: 8 - Ø:4"- Nre. d’agulles: 96 / Nre. de 
jocs: 4   

Colosio Magica  

1 Màquina circular de petit diàmetre de 
doble cilindre. Programació mecànica.                                                 
Gg: 17 - Ø: 3 3/4"  - Nre. d’agulles 200 / 
Nre. de jocs: 1     

Williams Spiers 
LTD 

Wildt 58519 

1 Màquina circular de petit diàmetre de 
doble cilindre. Programació electrònica.                                             
Gg: 8 - Ø: 4" - Nre. d’agulles 96 / Nre. de 
jocs: 2     

Matec, SPA Silver 2 206720 

1 Màquina de cosir punteres de mitjons 
sistema Rosso de 2 capçals 

Maruzen MSL  107570 

1 Màquina de brodar de 12 colors. 
Programació electrònica 

Tajima TMEX-
C1201 

200666 

1 Màquina de recobrir. 5 fils / 3 agulles 
 

Pegasus W5632-
01GB 

223791 

1 Màquina d’overloc. 5 fils / 3 agulles Pegasus M732-70 226336 
1 Màquina de repuntar. 1 agulla Pfaff 1183  
1 Conera de dues pues Vitex   
 
Laboratori 7 
 
Qu
an
t. 

Descripció Marca Model Etiqueta 
Diputaci
ó 

1 Màquina de calada de teixit estret de 
passada simple. 16 llisos. 2 capçals. 
Amplada màxima 35 mm. Programació 
mecànica 

Jacob Müller NFN28 223696 

1  Torn  Pinacho L-1/165 59253 
1 Fresa Fexac  58598 
1 Serra Uniz  58587 
2 Màquines de foradar de sobretaula Sat 16 58603 

58604 
1  Màquina de foradar de peu Sat 25L 58607 
1 Màquina de foradar de peu Erlo TCA-32 85538 
1 Màquina de rectificar Kair (B) 58593 
1 Mola de peu de dues moles Superlema E-05  
1 Equip de soldadura elèctrica Safor 165  
1  Forn  Tecno Piro M250  
 
b) Relació de maquinària propietat de la Fundació Eurecat adscrita a l’execució del 

conveni  
 
LABORATORI 1 

Qu
an
t. 

Descripció Marca Model Propietat 
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1 Dinamòmetre (càrrega màx. 1000 kg) Zwick/Roell Z010 Eurecat 
1 Termofixadora Firsan E5 Eurecat 
1 Fulard Mathis HVF Eurecat 
1 Estufa Memmert UF55PLUS Eurecat 
10 Màquines de cosir Durkopp 271 Eurecat 
1 Permeabilitat al vapor Sensora PERMETE

ST 
Csic 

1 Font  Alimentació de Sobretaula Aim¡-tti 
instruments 
 

QPX600D
P 
 

Eurecat 

 
LABORATORI 4 
 
Qu
an
t. 

Descripció Marca Model Propietat 

1 Màquina circular de gran diàmetre de plat 
i cilindre     Nre. Agulles: 1272 - Ø:30" - 
Gg: 20 - Nº Jocs: 48 

Terrot UCC548 Eurecat 

 
LABORATORI 5 
 
Qu
an
t. 

Descripció Marca Model Propietat 

1 Màquina reunidora retorçadora d'anell. 
Fus amb transmissió directa. Bal·lancí 
electrònic 100% independent. Sentit de 
torsió S/Z independent per a cada fus. 

Galan UNI 1X1 Eurecat 

1 Màquina Raschel doble fontura                                                            
Gg: 8 i 16 – Nre. de barres 8 - 32" fontura 
- PE 

Comez DNB/EL 
800-8B 

Eurecat 

1 Màquina de recobrir de 4 pues. Doble 
recobriment 

Rius RE-4 Eurecat 

1 Màquina croché Comez 410ACO Velcro 
2 Trenadora  Ratera 16BE8083

L 
Bbraun 

2 Trenadora Ratera 12BE8083
L 

Bbraun 

2 Trenadora Ratera 8BE8083L Bbraun 
1 Màquina reunidora retorçadora d'anell. 

Fus amb transmissió directa. Balancí 
electrònic 100% independent. Sentit de 
torsió S/Z independent per a cada fus. 

Galan UNI1x1 Bbraun 

 
LABORATORI 6 
 
Qu
an
t. 

Descripció Marca Model Propietat 

1 Màquina de brodar d'un sol color amb 
alimentació de trama. Programació 

ZSK JCW0100
500  

Eurecat 
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electrònica 
1 Màquina de repunt 1 agulla triple 

arrossegament. Màquina destinada per a 
fer toldos. 

Marsew JP-5942-1 Eurecat 

 
LABORATORI 7 
 
Qu
an
t. 

Descripció Marca Model Propietat 

1 Màquina de calada de teixit estret de  
jacquard de 768 ganxos, de passada 
doble. 2 capçals. Amplada màxima 130 
mm. Programació electrònica. 

Jacob Müller NFJK2 53 Eurecat 

1 Màquina de calada de passada simple. 24 
llisos. Amplada màxima 50 cm. 
Programació electrònica. 

CCI Tech THE 
STUDIO 
500 

Eurecat 

1 Ordidor indirecte. Programació electrònica CCI Tech MINI 
WARPER 
SW550 

Eurecat 

1 Màquina de termosegellament Tomie TM Eurecat 
1 Càmera termogràfica amb mesures fins a 

650ºC 
Testo 872 Eurecat 

1 Equip de soldadura MIG 200 Eurecat 
 
ANNEX 4  
 
a) Parc informàtic i sistemes d’informació i de telecomunicacions de la Diputació de 

Barcelona adscrit a l’execució del conveni 
 

 22 ordinadors personals HP EliteDesk 800 G2 
 1 impressora Canon multifunció C3320 
 4 switchs D-Link DGS-1210 (wifi) 
 11 punts d'accés Aruba AP-93 (wifi) (10 connectats i 1 de backup) 
 Dues línies FTTH: 

o Interna: 192.168.127.101 (VPNIP) 
o Externa:  80.38.219.93 (sala d'alumnes i wifi) 

 
b) Parc informàtic i sistemes d’informació i de telecomunicacions de la Fundació 

Eurecat adscrit a l’execució del conveni 
 
 19 ordinadors personals  
 1 servidor 
 1 plòter Summagraphics 
 1 digitalitzador de patrons Investronica 
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ANNEX 5 
 
Procediment de coordinació en aspectes de prevenció de riscos laborals en projectes 
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Eurecat (en endavant, 
Eurecat) en el marc del conveni 
 
1. Objecte  
 
Protocol·litzar el procediment de coordinació empresarial en aquelles actuacions de 
col·laboracions on hi hagi concurrència de personal d’Eurecat i la Diputació de 
Barcelona.  
 
2. Camp d'aplicació  
 
Aquest procediment és d'aplicació al personal d’Eurecat i al personal de la Diputació 
adscrit i ubicat al CRTTT.  
 
3. Referències normatives  
 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en especial 
l'article 24 de coordinació empresarial.  

 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels 
serveis de prevenció.  

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció 
de riscos laborals.  

 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de 
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria 
de coordinació d'activitats empresarials.  

 
4. Responsabilitats  
 
És responsabilitat de les direccions respectives aplicar el present procediment amb la 
finalitat de realitzar una correcta coordinació entre la Diputació i la Fundació Eurecat 
en matèria preventiva i per a assumir les responsabilitats respectives que es regulen 
en el present procediment. 
 
5. Desenvolupament 
 
1. La Diputació de Barcelona elaborarà i lliurarà a Eurecat el manual d'autoprotecció i 
l'avaluació de riscos del recinte i dels edificis, així com de la maquinària especialitzada 
de la seva propietat. Eurecat elaborarà i lliurarà a la Diputació l'avaluació de la 
maquinària de la seva propietat i la del lloc de treball del seu personal. Aquestes 
actuacions es faran de manera coordinada entre els serveis de prevenció de la 
Fundació i de la Diputació.  
 
2. La Diputació avaluarà els riscos psicosocials i lliurarà una còpia dels resultats al 
servei de prevenció de riscos laborals d'Eurecat. En el supòsit que de les conclusions 
se'n derivi un conflicte entre empleats de la Diputació i d'Eurecat, s'aplicaran els 
mecanismes de coordinació empresarial d'acord amb la normativa preventiva en vigor 
en cada moment. Per tant, hi haurà comunicació recíproca del cas entre els serveis de 
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prevenció d'ambdues institucions, amb la finalitat d'arribar a un acord sobre la forma 
de tractar-lo.  
 
3. En el cas de detectar-se una situació de risc psicosocial o qualsevol tipus 
d'assetjament entre el personal de qualsevol de les entitats que presta serveis al 
CRTTT, hi haurà comunicació recíproca del cas entre els serveis de prevenció de totes 
dues institucions amb la finalitat d'arribar a un acord sobre la forma de tractar-lo. En el 
supòsit d'haver d'adoptar mesures preventives, les dues entitats es coordinaran per tal 
de determinar a quina d'elles correspon adoptar-les.  
 
4. La Diputació adoptarà les mesures necessàries perquè Eurecat rebi la informació i 
les instruccions adequades en relació amb les mesures d'emergència a aplicar, amb 
els riscos existents en el CRTTT i en la maquinària de la seva propietat i amb les 
mesures de protecció i prevenció corresponents, perquè ho traslladin als seus 
treballadors respectius.  
 
5. Eurecat farà les revisions mèdiques corresponents al desenvolupament dels 
aspectes de vigilància de la salut del seu personal, i facilitarà a la Diputació els 
certificats d'aptitud.  
 
6. Si com a resultat de l'avaluació de riscos o de la vigilància de la salut calgués 
l'aplicació de mesures correctores que afectin béns mobles i/o immobles, aquestes 
mesures aniran a càrrec de la Diputació, en tant que és titular del centre de treball, 
amb excepció d'aquelles mesures que facin referència als béns mobles propietat 
d'Eurecat.  
 
7. Quan es produeixi un accident de treball del personal d'Eurecat que treballa al 
CRTTT, Eurecat ho comunicarà a la Direcció Tècnica del CRTTT, que n’informarà a la 
Gerència dels Serveis d'Educació. La Diputació investigarà l'accident en col·laboració 
amb Eurecat i lliurarà una còpia de l'informe al Servei de Prevenció d'Eurecat. 
 
8. Quan la mútua d'accidents de treball determini un període d'observació originat per 
una malaltia professional que afecti personal d'Eurecat que presta els seus serveis al 
CRTTT, el Servei de Prevenció d'Eurecat ho comunicarà a la Diputació. Els serveis de 
prevenció de totes dues institucions es coordinaran per a fer-ne el seguiment i control.  
 
9. En el cas que siguin necessàries adaptacions al lloc de treball, restriccions o 
limitacions individuals que afectin personal d'Eurecat i el servei de vigilància de la salut 
corresponent n’hagi informat, Eurecat comunicarà a la Diputació les mesures que 
s'han d'aplicar per tal que les executi.  
 
10. Eurecat s'encarregarà de formar i informar al seu personal en matèria de prevenció 
a excepció de la informació continguda en el manual d'autoprotecció que és a càrrec 
de la Diputació.  
 
11. Eurecat facilitarà els equips de protecció necessaris al seu personal del CRTTT.  
 
12. La Diputació i Eurecat cooperaran en l'aplicació de la normativa sobre prevenció 
de riscos laborals.  
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13. En compliment de la normativa vigent en matèria de coordinació d'activitats 
empresarials, la Diputació adoptarà totes les decisions i mesures necessàries per a 
prevenir els riscos laborals derivats de la concurrència d'activitats empresarials al 
CRTTT.  
 
A més, la Diputació i Eurecat es comprometen a vigilar que les empreses que 
contractin o subcontractin per a executar obres o prestar serveis al CRTTT disposen 
de l'avaluació de riscos, el pla de seguretat i salut (si escau), els procediments o 
protocols de treball escaients, i acrediten que han complert les seves obligacions en 
matèria de formació i informació als seus treballadors i que han establert els mitjans de 
coordinació necessaris.  
 
6. Documentació  
 
Els registres generats en l'aplicació d'aquest procediment seran arxivats pel Servei de 
Prevenció de la Diputació de Barcelona i per Eurecat. 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcalde accidental 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 Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. 
Un cop sotmès a la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i 
es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Cultura i Patrimoni 
 
3.1.1. ACCEPTACIÓ DEL RECURS ECONÒMIC “PRESTACIÓ PROJECTES DE 
PLANIFICACIÓ DIGITAL PER A LA XARXA DE MUSEUS LOCALS” DESTINAT A 
TOTS ELS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA  
 
Fets: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 30 de 
juliol de 2020, va acordar “Aprovar les concessions del fons de prestació projectes 
de planificació digital per a la xarxa de museus locals del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020” que promou la Direcció de Serveis de Cooperació 
Local de la Diputació de Barcelona, en el marc de Catàleg de serveis de l’any 2020 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  
 
El recurs econòmic “Prestació projectes de planificació digital per a la xarxa de museus 
locals” està destinat a tots els ajuntaments de la província de Barcelona, i dotat amb 
una quantitat de 300.040€. La quantitat atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar és 
de 5.770€. (Codi 20/Y/292913)  
 
Les actuacions objecte de fons de prestació tenen un període d’execució comprés en-
tre l’14 de març de 2020 i el 31 de setembre de 2020, i justificació fins entre el 2 de 
gener i el 30 d’abril de 2021. 
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La concessió s’entén acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes comptat 
des de la notificació del present dictamen, aquest no manifesta expressament la re-
núncia. 
 
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.- Acceptar el recurs econòmic “Prestació projectes de planificació digital per a 
la xarxa de museus locals” destinat a tots els ajuntaments de la província de Barcelo-
na. La quantitat atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar és de 5.770€. (Codi 
20/Y/292913).  
 
Segon.- Des de l’àrea de Cultura es realitzaran les activitats necessàries per justificar 
aquest recurs en el temps i forma que requereixen les bases de la convocatòria. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis econòmics de l’A+juntament de Canet 
de Mar. 
 
3.2. Alcaldia 
 
3.2.1. LLIBRE DECRETS 2A QUINZENA AGOST 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de Decrets corresponents a la 
segona quinzena del mes d’agost de 2020.  
 
3.3. Educació, Igualtat i Participació 

 
3.3.1. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER L’ESCOLA DE MÚ-
SICA CANET PRO MUSICA PEL CURS 2019-2020 

 

RELACIÓ DE FETS 

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 20 de desembre de 2018, es va apro-
var definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2019, incloent entre d’altres la 
següent subvenció a l’entitat Escola de Musica Canet Pro Musica. 

Atès que mitjançant acord de data 19 de desembre de 2019, la Junta de Govern Local 
va aprovar el conveni de col·laboració amb Escola de Musica Canet de Pro Musica, 
curs 2019-2020, el qual es va signar el 16 de gener de 2020, amb vigència des de l’1 
de setembre de 2019 al 31 de juliol de 2020, amb el següent detall: 
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

Bestreta 

ESCOLA DE MUSICA 
CANET PRO MUSICA G58881327 CURS 2019-2020 25.000€ 12.500 € 
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La concessió de l’esmentada subvenció establia com a data límit per a la justificació el 
30 de setembre de 2020, la qual ha de contenir com a mínim el següent contingut: 
 
El conveni de col·laboració regula en la clàusula vuitena punt 11,  la forma i termini de 
justificació en els següents termes: 
 

10. La justificació de la subvenció del curs 2019-2020 s’haurà de lliurar abans del 
30 de setembre de 2020.  
La justificació es regirà per allò que es disposa a l’article 19 de l’ordenança munici-
pal de subvencions. Serà necessari aportar la documentació següent: 

a) Una memòria de l’activitat, justificativa del compliment de les condicions im-
posades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realit-
zades i dels resultats obtinguts. 
b) Una memòria econòmica, justificativa del cost de les activitats realitzades, 
que contindrà: 
- Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identi-
ficació del proveïdor o creditor i del document, el seu import, la data d’emissió i, 
si escau, la data de pagament. Quan escaigui, s’indicaran les desviacions so-
bre el pressupost inicial. 
- Originals o còpia compulsada de les factures o dels documents de valor pro-
batori equivalent als que s’esmenten al punt anterior i, si escau, la documenta-
ció acreditativa del pagament. 
- Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència. 
  - Una còpia de la totalitat dels rebuts per ingressos que CPM hagués meritat 
 en concepte de matrícules de l’alumnat i resta de quotes mensuals que donen 
accés a l’impartiment de les diferents lliçons de música i altres. 
- Si escau, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents 
no aplicats, així com dels interessos que se’n derivin. 
c) Un exemplar de la documentació i/o del material de difusió que s’hagi  editat 
en relació amb l’activitat. 

 

En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per registre d’entrada 
d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la subvenció atorgada: 

 

Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import atorgat 
Data i Núm. de  
Registre Entrada 

ESCOLA DE MUSICA 
CANET PRO MUSICA G58881327 CURS 2019-2020 25.000,00 € 

13/06/2020 

2020/4873 

 

Vist que l’entitat va haver de suspendre l’activitat docent a partir del 13 de març de 
2020 pel tancament dels centres educatius decretat pel Govern de la Generalitat i 
posteriorment per les diferents declaracions de l’estat d’alarma.  

Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, ge-
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neral de subvencions, quant a la justificació de les subvencions, i el Títol II del Regla-
ment de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol. 

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.- Donar per correctament justificat el següent import corresponent a la subven-
ció nominativa atorgada a l’ASSOCIACIÓ ESCOLA DE MUSICA CANET PRO MUSI-
CA per el curs 2019-2020. 

 

Segon.- Incoar expedient de revocació parcial de l’import concedit per acord de la Jun-
ta de Govern de 19 de desembre de 2019, i que no s'ha justificat executat íntegrament, 
segons el següent detall: 

 

A) Import a revocar  

Nom d’entitat NIF Projecte Import a revocar 

ESCOLA DE MUSICA 
CANET PRO MUSICA G58881327 CURS 2019-2020 

8.750,00 € 

 

B) Incompliment que motiva revocació  

Nom entitat NIF 
Projecte sol·licitud sub-

venció 
Observacions 

ESCOLA DE MUSI-
CA CANET PRO 
MUSICA 

G58881327 CURS 2019-2020 

El tancament dels centres educa-
tius de Catalunya des del 13 de 
març comporta una reducció del 
curs del 35% (període setembre-
juny)  

 

Tercer.- Concedir a l’entitat beneficiària inclosa en el procediment de revocació parcial 
un termini de 15 dies per efectuar al·legacions o aportar els documents que estimi 
oportuns.  

Quart.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import de 3.750,00 
euros amb càrrec a la partida 51 32620 48300 Subvenció nominativa – Conveni Escola 
de Música. 

Cinquè.- Notificar el present acord a l’entitat beneficiària i comunicar als departaments 
Educació, Intervenció i Tresoreria. 

Nom entitat NIF 
Projecte 

sol·licitud sub-
venció 

Import justi-
ficat 

Bestreta 
abonada 

Import pen-
dent 

d’abonar 

ESCOLA DE MUSI-
CA CANET PRO 
MUSICA 

G58881327 CURS 2019-2020 16.250,00 € 12.500,00 € 3.750,00 € 
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3.4. Urbanisme 

 
3.4.1. ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE LA NAU UBICADA A LA 
PÇA. PERE LLAUGER PRIM PER A ÚS DE LA BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES I 
SERVEIS 
 
Fets: 

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 4 de juny de 2020, 
adopta, entre d’altres, l’acord d’incoació de l’expedient de contractació, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, per a l’execució de les 
obres d’adequació de la nau municipal núm. 12, de la plaça Pere Llauger Prim, per a 
ús de la brigada d’obres i serveis de l’Ajuntament de Canet de Mar, i d’aprovació del 
plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que ha de 
regir l’esmentada contractació, essent el pressupost base de licitació del contracte de 
115.271,39 euros, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 24.206,99 euros. 

Vista l’acta de la sessió celebrada per la Mesa de Contractació, en data 7 de juliol 
d’enguany, el contingut literal de la qual és el següent: 

“ACTA DE QUALIFICACIÓ I OBERTURA DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES EN 
EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER L’ADJUDICACIÓ DE LES 
OBRES D'ADEQUACIÓ DE NAU PER A ÚS DE LA BRIGADA MUNICIPAL A LA NAU 12 
DE LA PÇA. PERE LLAUGER PRIM. 

 
Lloc:                 Mesa telemàtica  
Data:                 07/07/2020 
Horari:              10:00 h 
Hi assisteixen:   Josep Tenas Soler, Regidor delegat de Platges i Brigada d’obres i 

serveis 
   Anna Martín Masó, arquitecta tècnica municipal 
   Clara Pérez González, secretària  
   Joan Méndez Martínez, interventor  

Dolors Puig Gómez, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació. 

 
La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació en 
data 9 de juny de 2020, essent l’últim dia per a presentar ofertes l’1 de juliol de 2020, a les 
23:59 hores. L’import de licitació màxima es va fixar en 115.271,39 €, 21% d’IVA exclòs. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Constituïda la Mesa s’informa que l’objecte de la sessió és l’obertura de les proposicions 
rebudes en el procediment negociat sense publicitat per l’adjudicació de les obres 
d'adequació de nau per a ús de la Brigada municipal a la nau 12 de la Pça. Pere Llauger 
Prim, la qualificació de la documentació presentada i l’examen de les ofertes econòmiques 
presentades. 
 
A continuació el secretari de la Mesa informa els presents que, segons el certificat emès des 
de l’eina Sobre Digital, s’han presentat les ofertes següents: 
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Denominació social Data entrada Hora Registre d’Entrada 
IBERLAND INMUEBLES Y 
REFORMAS S.L. 

26/06/2020 10:50:00 ENTRA-2020- 5490 

TEBANCAT SL 30/06/2020 15:43:00 ENTRA-2020-5625 

ARTICO OBRAS Y 
SERVICIOS, SL 

01/07/2020 11:02:00 ENTRA-2020- 5660 

Electricitat Boquet, S.L. 01/07/2020 14:03:00 ENTRA-2020- 5685 

EIFFAGE ENERGIA S.L.U. 01/07/2020 15:26:00 ENTRA-2020- 5696 

GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL 01/07/2020 16:48:00 ENTRA-2020- 5698 

INSTAL·LACIONS JACAR, S.L. 01/07/2020 19:08:00 ENTRA-2020- 5701 

 
Seguidament, els custodis definits a la configuració dels sobres a PSP, això és la secretària 
municipal i la secretària de la Mesa, procedeixen a aplicar credencials per tal de permetre 
l’obertura dels sobres presentats.  
 
Una vegada oberts els sobres i comprovada la documentació presentada pels licitadors es 
constaten les deficiències següents, que caldrà que siguin esmenades per les 
licitadores afectades, en el termini de cinc dies naturals, a comptar des de la recepció 
del requeriment  
 
- INSTAL·LACIONS JACAR, S.L.: cal presentar tota la documentació aportada amb la 

signatura digital de la persona que es faci constar com a representant de la licitadora. 
 
Tot seguit es procedeix a examinar les ofertes econòmiques presentades. La Mesa acorda 
l’inici de la fase de negociació i convidar les empreses licitadores a negociar, bo i atorgant-
los un termini de tres dies hàbils per tal que puguin millorar les seves ofertes, si ho 
consideren convenient, en els termes d’allò previst a la clàusula 16ena del PCAP. 
 
A aquests efectes, se les informarà que les propostes econòmiques han estat les següents: 
 

Licitador Oferta (IVA exclòs) 
Núm. de preses 

de recàrrega vehicles 
elèctrics 

Instal·lació 
fotovoltaica 

1 113.888,13 4 Sí 

2 114.695,03 4 Sí 

3 114.800,00 0 No 

4 114.790,70 4 No 

5 113.226,47 4 Sí 

6 115.271,30 1 No 

7 89.270,00 4 Sí 
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8 113.189,95 1 No 

 

Vista l’acta de la sessió celebrada per la Mesa de Contractació, en data 15 de juliol 
d’enguany, el contingut literal de la qual és el següent: 

“ACTA DE VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS ECONÒMIQUES PRESENTADES EN 
EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER L’ADJUDICACIÓ DE LES 
OBRES D'ADEQUACIÓ DE NAU PER A ÚS DE LA BRIGADA MUNICIPAL A LA NAU 12 
DE LA PÇA. PERE LLAUGER PRIM. 

 
Lloc:  Mesa telemàtica  
Data:                15/07/2020 
Horari:             09:00 h 
Hi assisteixen: Josep Tenas Soler, Regidor delegat de Platges i Brigada d’obres i 

serveis 
   Anna Martín Masó, arquitecta tècnica municipal 
   Clara Pérez González, secretària  
   Joan Méndez Martínez, interventor  

Dolors Puig Gómez, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació. 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
D’acord amb el contingut de l’acta de data 07/07/2020, es va iniciar la fase de negociació, 
convidant les empreses licitadores a negociar, bo i atorgant-los un termini de tres dies hàbils 
per tal que poguessin millorar les seves ofertes, si ho consideraven convenient, en els 
termes d’allò previst a la clàusula 16ena del PCAP. 
 
Per altra banda, es va requerir INSTAL·LACIONS JACAR, S.L per tal que, en el termini de 
cinc dies naturals, a comptar des de la recepció del requeriment, presentés tota la 
documentació aportada inicialment, amb la signatura digital de la persona que es faci 
constar com a representant de la licitadora. 
 
Es comprova que INSTAL·LACIONS JACAR, S.L ha donat correcte compliment al 
requeriment d’esmena efectuat. 
 
Tot seguit es procedeix a valorar les ofertes presentades, d’acord amb els criteris 
d’adjudicació següents, previstos a la clàusula 16ena del PCAP: 
 
A. Oferta econòmica  
 
Fins a 30 punts. Es valorarà la baixa que ofereixi el licitador respecte el preu de licitació del 
present plec d’acord amb el següent criteri: 
 
- Puntuació màxima: 30 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

    

𝑃𝑖 = 30 − 30 ∗
𝐵𝑚𝑎𝑥 − 𝐵𝑖

𝐵𝑚𝑎𝑥
 

 
On: 
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Pi   és la puntuació obtinguda per la proposició (i) 
Bmax és el percentatge de baixa de l’oferta més econòmica 
Bi  és el percentatge de baixa ofert per la proposició (i) 
 
 

Licitador 
Oferta 

(IVA exclòs) 
Baixa Puntuació 

IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS SL 109.205,34 5,26 % 22,05 

TEBANCAT SL 113.189,95 1,81 % 10,23 

ARTICO OBRAS Y SERVICIOS SL 112.900,00 2,06 % 11,40 

ELECTRICITAT BOQUET SL 114.800,00 0,41 % 2,62 

EIFFAGE ENERGIA SLU 112.057,04 2,79 % 14,49 

GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES SL 114.790,70 0,42 % 2,67 

INSTAL·LACIONS JACAR SL 115.271,30 0,00 % 0,00 

SOLEME GIRONA 2021 SRL 89.270,00 22,56 % 30,00 

 
 
B. Instal·lació de preses de recàrrega de vehicle elèctric 
 
Fins a 40 punts. Es valorarà la instal·lació de preses de recàrrega de vehicle elèctric a la 
planta baixa de la nau. Es valorarà en 10 punts per cada presa de recàrrega, fins a un 
màxim de 4 preses de recàrrega.  
 

Licitador Núm. preses recàrrega Puntuació 

IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS SL 4 40 

TEBANCAT SL 1 10 

ARTICO OBRAS Y SERVICIOS SL 4 40 

ELECTRICITAT BOQUET SL 0 0 

EIFFAGE ENERGIA SLU 4 40 

GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES SL 4 40 

INSTAL·LACIONS JACAR SL 1 10 

SOLEME GIRONA 2021 SRL 4 40 
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C. Instal·lació fotovoltaica 
 
30 punts. Es valorarà la millora d’instal·lació d’un kit solar fotovoltaic de fins a 4 kWpic, que 
ajudi a reduir la factura de la llum. 
 

Licitador Sí/NO Puntuació 

IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS SL Sí 30 

TEBANCAT SL NO 0 

ARTICO OBRAS Y SERVICIOS SL Sí 30 

ELECTRICITAT BOQUET SL NO 0 

EIFFAGE ENERGIA SLU Sí 30 

GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES SL NO 0 

INSTAL·LACIONS JACAR SL NO 0 

SOLEME GIRONA 2021 SRL Sí 30 

 
 
Puntuació total: 
 

  A B C Total 

IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS SL 22,05 40 30 92,05 

TEBANCAT SL 10,23 10 0 20,23 

ARTICO OBRAS Y SERVICIOS SL 11,40 40 30 81,40 

ELECTRICITAT BOQUET SL 2,62 0 0 2,62 

EIFFAGE ENERGIA SLU 14,49 40 30 84,49 

GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES SL 2,67 40 0 42,67 

INSTAL·LACIONS JACAR SL 0,00 10 0 10,00 

SOLEME GIRONA 2021 SRL 30,00 40 30 100,00 
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A la vista de la puntuació obtinguda, hi ha una licitadora, SOLEME GIRONA 2021, SRL, 
l’oferta de la qual és susceptible de ser considerada com a baixa temerària per la qual 
cosa, d’acord amb el que preveu l’article 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se la requerirà per a que justifiqui l’avaluació de l’oferta i les 
condicions excepcionalment favorables de què disposa per executar la prestació, 
l’originalitat de les prestacions proposades, el respecte de les condicions relatives a la 
protecció de l’ocupació i les condicions de treball vigents en el lloc on s’hagi de realitzar la 
prestació en els termes previstos a la clàusula 20ena del plec, en el termini de 5 dies hàbils 
des de la tramesa de la corresponent comunicació. 
 
Un cop presentades justificacions esmentades al paràgraf anterior per part de la licitadora, 
la Mesa de contractació emetrà proposta de resolució, que integrarà una classificació 
decreixent de les ofertes, identificant aquella que es consideri com a proposta 
d’adjudicació.” 

 
Vist el contingut de l’acta de la Mesa de contractació, de data 29 de juliol de 2020, que 
es reprodueix a continuació: 
 

“ACTA D’EXAMEN DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA BAIXA TEMERÀRIA DE L’EMPRESA 
SOLEME GIRONA 2021, SRL I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ EN  EL PROCEDIMENT 
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE NAU PER A ÚS DE 
LA BRIGADA MUNICIPAL A LA NAU 12 DE LA PÇA. PERE LLAUGER PRIM. 
 
 
Lloc: Mesa telemàtica 
Data: 29/07/2020 
Horari: 08.30 h 
Hi assisteixen: Josep Tenas Soler, Regidor delegat de Platges i Brigada d’obres i serveis 

Clara Pérez González, secretària 
 Joan Méndez Martínez, interventor 

Imma Umbert Hugas, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
D’acord amb el contingut de l’acta de data 15/07/2020, es va requerir a l’empresa SOLEME 
GIRONA 2021, SRL, que justifiqués l’avaluació de la seva oferta i les condicions 
excepcionalment favorables de què disposava per executar la  prestació,  l’originalitat de les 
prestacions proposades, el respecte de les condicions relatives a la protecció de l’ocupació i 
les condicions de treball vigents en el lloc on s’hagi de realitzar la prestació en els termes 
previstos a la clàusula 20ena del plec, en el termini de 5 dies hàbils des de la tramesa de la 
corresponent comunicació. 
 
Un cop transcorreguts els 5 dies hàbils, la licitadora no ha presentat cap justificació per a la 
seva oferta. És per això que es proposa l’exclusió de l’empresa SOLEME GIRONA 2021, 
SRL  de la licitació per a les obres d’adequació de nau per a ús de la brigada municipal a la 
nau 12 de la plaça Pere Llauger Prim, restant la classificació final de les ofertes de la 
següent manera: 
 
 

  Punts 
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  A B C Total 

IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS SL 30,00 40 30 100,00 

TEBANCAT SL 26,33 10 0 36,33 

ARTICO OBRAS Y SERVICIOS SL 27,49 40 30 97,49 

ELECTRICITAT BOQUET SL 9,98 0 0 9,98 

EIFFAGE ENERGIA SLU 29,31 40 30 99,31 

GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS 
SOSTENIBLES SL 

10,15 40 0 50,15 

INSTAL·LACIONS JACAR SL 0,00 10 0 10,00 

 
 
Atenent que la empresa IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS SL és la primera oferta 
millor classificada, la Mesa de contractació acorda, per unanimitat, requerir-li per tal que 
aporti la documentació indicada al punt V del quadre de característiques específiques del 
plec de clàusules administratives particulars i, en cas que l’aporti dins de termini, proposar a 
l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte per a les obres d’adequació de nau per a 
ús de la brigada municipal a la nau 12 de la plaça Pere Llauger Prim.” 

 
En data 12 d’agost de 2020 es practica el requeriment electrònic a la mercantil 
IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS SL de la documentació relacionada al punt V 
del quadre de característiques específiques del PCAP, així com del document 
acreditatiu de la constitució, davant de la Tresoreria municipal, de la garantia definitiva 
corresponent al 5% del preu d’adjudicació del contracte (IVA exclòs). 

Segons consta a l’acta de la Mesa de Contractació, de data 31 d’agost d’enguany, un 
cop examinada la documentació aportada en data 25/08/2020 (RE 000088-2020) per 
l’empresa licitadora IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS SL, es comprova que 
s’ha donat compliment al requeriment efectuat i que sol·licita que la garantia definitiva 
es consideri dipositada en compensació, mitjançant la modalitat de retenció de preu de 
les factures inicials i fins a cobrir-ne l’import total, d’acord amb la previsió de la 
clàusula 22ena del PCAP. 

Fonaments de dret: 
 
L’òrgan competent per adjudicar el contracte és l’Alcaldia, puix que el valor estimat del 
contracte puja la quantitat de 155.469,95 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, s’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació, segons les actes dels 
dies 7, 15 i 29 de juliol i 31 d’agost de 2020. 

Segon.- Excloure del procediment la licitadora SOLEME GIRONA 2021, SRL  per no 
haver justificat l’avaluació de la seva oferta i les condicions excepcionalment 
favorables de què disposava per executar la  prestació,  l’originalitat de les prestacions 
proposades, el respecte de les condicions relatives a la protecció de l’ocupació i les 
condicions de treball vigents en el lloc on s’ha de realitzar la prestació. 
 
Tercer.- Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres d’adequació de la nau 
municipal núm. 12, de la plaça Pere Llauger Prim, per a ús de la brigada d’obres i 
serveis de l’Ajuntament de Canet de Mar, a l’empresa IBERLAND INMUEBLES Y 
REFORMAS, SL, amb CIF núm. B63411466,  pel preu de cent nou mil dos-cents cinc 
euros amb trenta-quatre cèntims (109.205,34 €), IVA exclòs, que pujarà un import de 
vint-i-dos mil nou-cents trenta-tres euros amb dotze cèntims (22.933,12 €), amb 
subjecció al plec de clàusules administratives particulars (PCAP), al projecte bàsic i 
executiu aprovat “Adequació d’un establiment industrial per al taller de la brigada 
d’obres i serveis de l’Ajuntament de Canet de Mar”, redactat per l’enginyer industrial de 
RAITAS, Ricard Alsina i tècnics associats, i a l’oferta presentada pel propi licitador, que 
s’accepta i que és la següent: 
 

 Compromís d’instal·lació de quatre preses de recàrrega de vehicle elèctric. 
 

 Compromís d’instal·lació d’un kit solar fotovoltaic. 
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el seu preu no serà objecte de revisió. 
 
Quart.- El termini d’execució d’aquest contracte és de dos mesos i mig, a comptar des 
de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra. 
 
Cinquè.- En el termini màxim 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.- Comunicar a l’adjudicatària que la garantia definitiva, per import de cinc mil 
quatre-cents seixanta euros amb vint-i-set cèntims (5.460,27 €), corresponent al 5% 
del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs, es considera dipositada en 
compensació, mitjançant la modalitat de retenció de preu de les factures inicials i fins a 
cobrir-ne l’import total.  
 
Setè.- El termini de garantia del present contracte és d’un any, a comptar del dia 
següent al de l’acta de recepció, d’acord amb l’article 243.3 de la LCSP. 
 
Vuitè.- L’adjudicatària haurà d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans humans 
compromesos en la seva oferta: delegat, cap i encarregat d’obra i tècnic de prevenció 
de riscos laborals. 
 
Novè. - Disposar la despesa per import de cent trenta-dos mil cent trenta-vuit euros 
amb quaranta-sis cèntims (132.138,46 €), IVA inclòs, en favor del tercer IBERLAND 
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INMUEBLES Y REFORMAS, SL, amb CIF núm. B63411466, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 20 15320 63200, del vigent pressupost ordinari per a l’any 2020 (Doc. 
D nº 22020000915) 

 
Desè.- Comunicar a l’adjudicatària que la formalització del contracte s’efectuarà 
mitjançant document administratiu en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 
notificació de l’adjudicació, d’acord amb el que determina la clàusula 27 del PCAP. 
 
Onzè.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats i que es 
publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Dotzè.- Comunicar el present acord als Serveis econòmics municipals i al responsable 
del contracte.  

Tretzè.- 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 17:45 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


