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

LOCAL DE DATA 12 DE NOVEMBRE DE 2020 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:15 
Lloc: Per vídeoconferència 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

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

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Clara Pérez González, secretària. També hi assisteix Joan Méndez Martínez, interventor 
municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/42 ordinari 05/11/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Relació decrets de data de data del 26 octubre a l'1 de novembre 2020 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/42 ordinari 05/11/2020 
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
5 de novembre 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. RELACIO DECRETS DE DATA DE DATA DEL 26 OCTUBRE A L'1 DE 
NOVEMBRE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la present relació de Decrets de data del 
26 d’octubre a l’1 de novembre de 2020, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data resolució 

RESAL2020/1727 (D) Decret aprovació de factures fase ADO F_2020_54 26/10/2020 

RESAL2020/1728 Decret rectificació errada material 26/10/2020 

RESAL2020/1729 Decret requeriment -nou xandri- 26/10/2020 

RESAL2020/1730 Decret convocatòria Ple 291020 26/10/2020 

RESAL2020/1731 Decret enderroc Sant Isidre 20 26/10/2020 

RESAL2020/1732 Incoació OE neteja parcel.la 30 pol 26/10/2020 

RESAL2020/1733 (D)Decret d'adjudicació docència anglès escola adults 27/10/2020 

RESAL2020/1734 (D)Decret d'adjudicació 27/10/2020 

RESAL2020/1735 Decret aprovació AD's relació Q_2020_24 27/10/2020 

RESAL2020/1736 Decret de 1r TA ordenació de pagaments 2a quinzena octubre 27/10/2020 

RESAL2020/1737 Decret pròrroga contracte 27/10/2020 

RESAL2020/1738 Decret exp.112276 27/10/2020 

RESAL2020/1739 Decret targeta d'aparcament amb discapacitat 27/10/2020 

RESAL2020/1740 Decret pròrroga un any plaça 397 27/10/2020 

RESAL2020/1741 Decret exp.110889 27/10/2020 

RESAL2020/1742 Decret targeta d'aparcament individual 27/10/2020 

RESAL2020/1743 Decret exp.112384 27/10/2020 

RESAL2020/1744 Decret rectificació llista provisional admesos i exclosos 27/10/2020 

RESAL2020/1745 Decret renovació lloguer plaça 148 27/10/2020 

RESAL2020/1746 Decret renovació lloguer places 145 i 205 27/10/2020 

RESAL2020/1747 Decret pròrroga un any - plaça 158 27/10/2020 

RESAL2020/1748 Decret pròrroga un any -plaça 149 27/10/2020 

RESAL2020/1749 Decret pròrroga un any - plaça 427 27/10/2020 

RESAL2020/1750 Decret pròrroga un any -plaça 428 27/10/2020 
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RESAL2020/1751 Decret pròrroga un any - plaça 431 27/10/2020 

RESAL2020/1752 Decret pròrroga lloguer un any - plaça 161 27/10/2020 

RESAL2020/1753 Decret pròrroga un any - plaça 355 27/10/2020 

RESAL2020/1754 Decret pròrroga un any - plaça 155 27/10/2020 

RESAL2020/1755 Decret pròrroga lloguer plaça 147 27/10/2020 

RESAL2020/1756 Decret pròrroga un any - plaça 156 27/10/2020 

RESAL2020/1757 Decret pròrroga lloguer un any - plaça 152 27/10/2020 

RESAL2020/1758 Decret pròrroga un any - plaça 157 27/10/2020 

RESAL2020/1759 Decret pròrroga un any - plaça 154 27/10/2020 

RESAL2020/1760 Decret renovació plaça núm.1 27/10/2020 

RESAL2020/1761 Decret renovació lloguer un any - plaça 196 27/10/2020 

RESAL2020/1762 Decret pròrroga un any - plaça 425 27/10/2020 

RESAL2020/1763 Decret renovació lloguer un any - plaça 151 27/10/2020 

RESAL2020/1764 Decret pròrroga un any - plaça 153 27/10/2020 

RESAL2020/1765 Decret pròrroga un any - plaça 159 27/10/2020 

RESAL2020/1766 Decret pròrroga un any - plaça 426 27/10/2020 

RESAL2020/1767 Decret IMI 26_10 27/10/2020 

RESAL2020/1768 Decret AI 26_10 27/10/2020 

RESAL2020/1769 Decret adquisició roba hivern per la brigada 27/10/2020 

RESAL2020/1770 Decret PS 26_10 27/10/2020 

RESAL2020/1771 Decret Convocatòria JGL ordinària 29102020 27/10/2020 

RESAL2020/1772 Decret canvi de nom activitat 28/10/2020 

RESAL2020/1773 Resolució acceptació dotació econòmica PGI Diputació 28/10/2020 

RESAL2020/1774 Decret canvi de nom activitat 28/10/2020 

RESAL2020/1775 Decret reconeixement antiguitat Sra. xxx 28/10/2020 

RESAL2020/1776 Decret 1a Tinència embargaments nòmina i quotes sindicals agost 2020 28/10/2020 

RESAL2020/1777 (D) Decret 1a Tinència aprovació variables nòmina setembre 2020 28/10/2020 

RESAL2020/1778 DECRET CONCESSIÓ PRIMERA OCUPACIÓ S. ANTONI 2 28/10/2020 

RESAL2020/1779 Decret RR exp.112545 28/10/2020 

RESAL2020/1780 Decret contractació projecte orientació educativa 29/10/2020 

RESAL2020/1781 (D) Decret nòmina octubre 2020 29/10/2020 

RESAL2020/1782 Decret pròrroga teletreball_octubre 29/10/2020 

RESAL2020/1783 (D)Decret d'adjudicació 29/10/2020 

RESAL2020/1784 Decret autorització casament 29/10/2020 

RESAL2020/1785 Decret 1a Tinència aprovació quota empresarial i ordena pagament TC setembre 2020 30/10/2020 

RESAL2020/1786 Decret  AECC 18102020 30/10/2020 

RESAL2020/1787 Decret atorgament llicència gas C Sant Joan 12 30/10/2020 

RESAL2020/1788 Resolució aprovació 2a certificació obres carrer Clausell 30/10/2020 

RESAL2020/1789 Decret aprovació tinença animal perillós 30/10/2020 

RESAL2020/1790 Resolució Alcaldia resolució contracte obres sostre sala Plens 30/10/2020 
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RESAL2020/1791 Decret EXP.110565 30/10/2020 

RESAL2020/1792 Decret deixar sense efecte decret adjudicació lot 4 i adjudicació 30/10/2020 

RESAL2020/1793 Decret sol·licitud XAM per al 2021 30/10/2020 

RESAL2020/1794 Decret targeta d'aparcament individual 30/10/2020 

RESAL2020/1795 Decret sol·licitud de recurs material de la XML_DIBA_2021 30/10/2020 

RESAL2020/1796 08 Decret 1r TA d'aprovació de despeses carregades en compte 3T 2020 30/10/2020 

RESAL2020/1797 Decret exp.20-222571 30/10/2020 

RESAL2020/1798 Decret requeriment documentació prèvia a l'adjudicació 30/10/2020 

 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i presidenta 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. Acció Social i Ciutadania 
 
3.1.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG/34/2020 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/34/2020 de data 5 de novembre de 2020 
per import de 976,08€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost de l’exercici de 2020. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/34/2020 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 
 RELACIÓ NÚM.: BSGG/34/2020   data: 5/11/2020  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

237 xxxx x 
Factura Llum  

119,26 € ENDESA ENERGIA SAU x 

238 Xxxx x Factura aigüa  119,24 € SOREA x 

239 xxxx. x lloguer mensualitat setembre 365,60 € xx x 

240 xxxx. x medicaments  51,88 € 
FARMÀCIA NATÀLIA LA-
FARGA 

xx 

241 xxxxx. x desplaçament per formació 124,44 € ell mateix x 

242 Xxxx x Factura d´aigua 103,99 € SOREA x7 

243 Xxx x Factura de llum 74,24 € Iberdrola Clientes, S.A.U. x 

244 xxx. x 
medicaments  11,53 € FARMÀCIA NATÀLIA LA-

FARGA x 

245 x x    
medicaments 

5,90 € 
FARMÀCIA NATÀLIA LA-
FARGA x 

total       976,08 €     

 
Segon.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el termini 
màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt primer 
a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 

 
3.2. Urbanisme 

 
3.2.1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS NÚM. 1 DEL 
CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA 
DE L'EDIFICI DE VIL·LA FLORA 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 12 de març de 2020, va acordar 
adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de reparació i rehabilitació d'elements 
de coberta de l'edifici Vil·la Flora de l’Ajuntament de Canet de Mar a l’empresa VESTA 
REHABILITACIÓN, SL, pel preu de cent quaranta-cinc mil vuit-cents noranta-tres euros 
amb setanta-sis (145.893,76 €), IVA exclòs, que pujarà un import de trenta mil sis-cents 
trenta-set euros amb seixanta-nou cèntims (30.637,69 €), amb subjecció al plec de 
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clàusules administratives particulars (PCAP), al “Projecte de reparació i rehabilitació 
d’elements de coberta de l’edifici de Vil·la Flora de Canet de Mar”, redactat per Guitart 
arquitectura i ass., SLP, i a l’oferta presentada pel propi licitador. 
 
Atès que en data 12 de maig de 2020 es va procedir a la formalització del contracte per 
a l’execució de les obres de reparació i rehabilitació d'elements de coberta de l'edifici 
Vil·la Flora. 
 
Atès que en data 19 d’octubre de 2020 (ENTRA-2020-10036) ha tingut entrada l’escrit 
presentat per l’empresa VESTA REHABILITACIÓN, SL, en virtut del qual, i degut a la 
intervenció d’urgència necessària per a evitar despreniment de materials a la façana de 
l’edifici Vil·la Flora, sol·licita l’aprovació del preu contradictori corresponent a la 
implementació de mesures de protecció anticaiguda per al perímetre de la coberta, així 
com l’informe emès pel director facultatiu de l’obra, que es transcriu literalment a 
continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC  
 
I. OBJECTE I FINALITAT DEL PRESENT INFORME  
 

L’objecte del present informe és concretar detalladament els preus 
contradictoris no contemplats en el projecte bàsic i executiu, i que han anat 
sorgint en el transcurs de les obres de Reparació i rehabilitació d’elements de 
coberta de l’edifici Vil·la Flora a Canet de Mar.  

 
La finalitat és justificar detalladament els preus contradictoris, tot indicant la 
motivació tècnica i en funció del condicionants patrimonials i amb la finalitat 
d’executar la intervenció projectada amb el màxim rigor tècnic i de la seguretat 
de les persones.  

 
II. JUSTIFICACIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS  
 

En aquest punt es justifica la relació de preus contradictoris no contemplats en 
el projecte, però que com a conseqüència de noves necessitats tècniques i de 
seguretat de les persones aparegudes durant l’execució de les obres, són del 
tot necessàries executar.  

 
 PC-1 PROTECCIÓ PERÍMETRE EDIFICI ZONA MÈNSULES AMB MALLA 

ESTRUCTURAL  
 
Durant l’execució de les obres de restauració i rehabilitació de les cobertes de 
Vil·la Flora, i una vegada instal·lades les bastides entorn a l’edifici, s’ha pogut 
observar amb detall el alt nivell de degradació de les mènsules del ràfec de la 
coberta, zona fora de l’àmbit d’intervenció del projecte.  
En l’espai sota el ràfec de coberta es poden observar esquerdes i fissures 
probablement relacionades amb la operació de doblat de la coberta. Aquesta 
situació comporta el risc de despreniment dels materials de revestiment i altres 
elements constructius. 
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Per tant, això implica la necessitat immediata d’instal·lar una xarxa estructural 
de protecció de 10x10cms sota el ràfec perimetral de la coberta amb 
mosquitera de protecció antipols i en una alçada de 2,00mts, amb la finalitat 
d’evitar i contenir caigudes de materials a la via pública i procurar la seguretat 
preventiva de les persones una vegada finalitzades les obres de rehabilitació 
de les cobertes de l’edifici i a l’espera d’un futur projecte de restauració de 
l’estructura de voladís de la coberta. 
 

CODI UT DESCRIPCIÓ AMIDAMENT PREU IMPORT 

PC01AD01 Ml 

Instal·lació amb 
subministrament de malla de 
xarxa estructural de 10x10 
cms amb mosquitera de 
protecció anti pols, per a 
perímetre de les mènsules 
de l’edifici 

76,00 31,01 € 2.356,76 € 

 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 2.356,76 € 
DESPESES GENERALS 13% 306,38 € 
BENEFICI INDUSTRIAL 6% 141,41 € 
SUMA 2.804,54 € 
EXECUCIÓ CONTRACTA SENSE IVA 2.804,54 € 
BAIXA -185,86 € 
EXECUCIÓ DESPRÉS DE BAIXA 2.618,68 € 
IVA 21% 548,92 € 
TOTAL 3.168,61 € 

 
Aquest és l’informe que emet el tècnic que subscriu als efectes escaients.” 

 
Vista l’acta de fixació de preus contradictoris “PC-1 Protecció perímetre edifici zona 
mènsules amb malla estructural”, formalitzada en data 23 d’octubre i registrada 
d’entrada en data 26 d’octubre de 2020 (ENTRA-2020-10366), signada pel tècnic 
director de l’obra, pel representant de l’empresa constructora i per l’arquitecta tècnica 
municipal, en la qual es fa constar que la introducció d’aquest nou preu suposa un 
augment de 3.168,61 euros del preu d’execució material, IVA inclòs. 
Atès que d’acord amb el que preveu la Clàusula 37 del Plec de clàusules administratives 
particulars per a la contractació, pel procediment obert simplificat, de de les obres de 
reparació i rehabilitació d’elements de coberta de l’edifici Vil·la Flora (PCAP), relativa a 
la modificació del contracte, no té consideració de modificació la inclusió de preus nous, 
fixats contradictòriament pels procediments establerts en la LCSP i en les seves normes 
de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni 
afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu 
d’aquest. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a l’article 242 
i concordants LCSP, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’acta de fixació de nous preus núm. 1, formalitzada en data 23 
d’octubre de 2020, que comporta un increment en el preu del contracte de conformitat 
amb l’informe de la direcció facultativa, per import de 2.618,68 €, més l’import de 548,92 
€ corresponents a l’IVA, en relació al contracte d’obres formalitzat en data 12 de maig 
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de 2020 amb l’empresa VESTA REHABILITACIÓN, SL, per la necessitat immediata 
d’instal·lar una xarxa estructural de protecció sota el ràfec perimetral de la coberta, amb 
la finalitat d’evitar i contenir caigudes de materials a la via pública i procurar la seguretat 
preventiva de les persones una vegada finalitzades les obres de rehabilitació de les 
cobertes de l’edifici de Vil·la Flora i a l’espera d’un futur projecte de restauració de 
l’estructura de voladís de la coberta, amb el benentès que el present preu contradictori 
ha estat acceptat pel contractista en el tràmit d’audiència de 3 dies hàbils a que fa 
referència l’art. 242.2 LCSP. 
 
Segon.- Disposar l’import de 3.168,61 euros a favor de l’empresa VESTA 
REHABILITACIÓN, SL, amb càrrec a la partida 20 93300 63200 IFS-INVERSIÓ 
REPOSICIÓ REPARACIÓ COBERTA VIL.LA FLORA. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament i al 
responsable del contracte. 
 
3.2.2. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L'EDIFICI DE VIL·LA FLORA 
 
Fets: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 12 de març de 2020, va acordar adjudicar 
el contracte per a l’execució de les obres de reparació i rehabilitació d'elements de 
coberta de l'edifici Vil·la Flora de l’Ajuntament de Canet de Mar a l’empresa VESTA 
REHABILITACIÓN, SL, pel preu de cent quaranta-cinc mil vuit-cents noranta-tres euros 
amb setanta-sis (145.893,76 €), IVA exclòs, que pujarà un import de trenta mil sis-cents 
trenta-set euros amb seixanta-nou cèntims (30.637,69 €), amb subjecció al plec de 
clàusules administratives particulars (PCAP), al “Projecte de reparació i rehabilitació 
d’elements de coberta de l’edifici de Vil·la Flora de Canet de Mar”, redactat per Guitart 
arquitectura i ass., SLP, i a l’oferta presentada pel propi licitador. Així mateix, es va 
aprovar un termini d’execució de les obres de sis mesos a comptar des de la 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
En data 12 de maig de 2020 es va procedir a la formalització del contracte per a 
l’execució de les obres de reparació i rehabilitació d'elements de coberta de l'edifici Vil·la 
Flora. 
 
Atès que en data 30 de juny de 2020 es va formalitzar l’acta d’inici i comprovació del 
replanteig de les obres, les quals havien de finalitzar el dia 30 de desembre de 2020. 
 
En data 19 d’octubre de 2020 (ENTRA-2020-10036) ha tingut entrada l’escrit presentat 
per l’empresa VESTA REHABILITACIÓN, SL, en virtut del qual, i degut a la intervenció 
d’urgència necessària per a evitar despreniment de materials a la façana de l’edifici Vil·la 
Flora, sol·licita l’aprovació del preu contradictori corresponent a la implementació de 
mesures de protecció anticaiguda per al perímetre de la coberta, així com l’informe emès 
pel director facultatiu de l’obra, en el qual s’hi fa contar el següent: 
 

“INFORME TÈCNIC  
 
I. OBJECTE I FINALITAT DEL PRESENT INFORME  
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L’objecte del present informe és concretar detalladament els preus contradictoris no 
contemplats en el projecte bàsic i executiu, i que han anat sorgint en el transcurs de 
les obres de Reparació i rehabilitació d’elements de coberta de l’edifici Vil·la Flora 
a Canet de Mar.  
 
La finalitat és justificar detalladament els preus contradictoris, tot indicant la 
motivació tècnica i en funció del condicionants patrimonials i amb la finalitat 
d’executar la intervenció projectada amb el màxim rigor tècnic i de la seguretat de 
les persones.  
 
II. JUSTIFICACIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS  
 
En aquest punt es justifica la relació de preus contradictoris no contemplats en el 
projecte, però que com a conseqüència de noves necessitats tècniques i de 
seguretat de les persones aparegudes durant l’execució de les obres, són del tot 
necessàries executar.  
 
 PC-1 PROTECCIÓ PERÍMETRE EDIFICI ZONA MÈNSULES AMB MALLA 

ESTRUCTURAL  
 
Durant l’execució de les obres de restauració i rehabilitació de les cobertes de Vil·la 
Flora, i una vegada instal·lades les bastides entorn a l’edifici, s’ha pogut observar 
amb detall el alt nivell de degradació de les mènsules del ràfec de la coberta, zona 
fora de l’àmbit d’intervenció del projecte.  
 
En l’espai sota el ràfec de coberta es poden observar esquerdes i fissures 
probablement relacionades amb la operació de doblat de la coberta. Aquesta 
situació comporta el risc de despreniment dels materials de revestiment i altres 
elements constructius. 
 
Per tant, això implica la necessitat immediata d’instal·lar una xarxa estructural de 
protecció de 10x10cms sota el ràfec perimetral de la coberta amb mosquitera de 
protecció antipols i en una alçada de 2,00mts, amb la finalitat d’evitar i contenir 
caigudes de materials a la via pública i procurar la seguretat preventiva de les 
persones una vegada finalitzades les obres de rehabilitació de les cobertes de 
l’edifici i a l’espera d’un futur projecte de restauració de l’estructura de voladís de la 
coberta. 
 

CODI UT DESCRIPCIÓ AMIDAMENT PREU IMPORT 

PC01AD01 Ml 

Instal·lació amb 
subministrament de malla de 
xarxa estructural de 10x10 cms 
amb mosquitera de protecció 
anti pols, per a perímetre de les 
mènsules de l’edifici 

76,00 31,01 € 2.356,76 € 

 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 2.356,76 € 
DESPESES GENERALS 13% 306,38 € 
BENEFICI INDUSTRIAL 6% 141,41 € 
SUMA 2.804,54 € 



 

10 
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 

EXECUCIÓ CONTRACTA SENSE IVA 2.804,54 € 
BAIXA -185,86 € 
EXECUCIÓ DESPRÉS DE BAIXA 2.618,68 € 
IVA 21% 548,92 € 
TOTAL 3.168,61 € 

 
Aquest és l’informe que emet el tècnic que subscriu als efectes escaients.” 

 
Al document de justificació del preu contradictori presentat també en data 19 d’octubre 
de 2020 (ENTRA-2020-10036), signat pel director facultatiu de l’obra i pel representant 
de l’empresa contractista, es fa constar que l’acceptació de l’actuació i la introducció del 
preu contradictori suposarà una ampliació en el termini d’execució de l’obra de tres dies. 
 
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 i rehabilitació d'elements de coberta de l'edifici Vil·la Flora de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, formalitzat en data 5 de juny de 2020 amb l’empresa 
VESTA REHABILITACIÓN, SL, fixant-se com a data de finalització del termini d’execució 
el dia 2 de gener de 2021, de conformitat amb la sol·licitud efectuada per la contractista 
i l’informe emès per la direcció facultativa. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’empresa contractista de les obres i a la direcció 
facultativa. 
 
 
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 17:15 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


