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

LOCAL DE DATA 12 DE MARÇ DE 2020 
 

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 

dades. 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:05 
Hora que acaba: 19:35 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

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

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

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/9 ordinari 05/03/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Urbanisme 
2.1.1. Aprovació penalitat licitadora obres antic centre parroquial i requeriment 
documentació segona licitadora 
 
2.2. Alcaldia 
2.2.1. Relació Decrets del 24 de febrer a l’1 de març de 2020 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/9 ordinari 05/03/2020 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
5 de març 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. Urbanisme 

 
2.1.1. APROVACIÓ PENALITAT LICITADORA OBRES ANTIC CENTRE 
PARROQUIAL I REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ SEGONA LICITADORA 
 
Fets: 
 
En virtut del Decret núm. 2337/2019, de 23 de desembre, de l’Alcaldia, es resol avocar 
la competència per a la incoació de l’expedient de contractació, mitjançant procediment 
simplificat, tramitació ordinària, de l’execució de les obres de rehabilitació de la sala 
d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de Mar, situada al carrer 
Eusebi Golart. 16-18, i aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars, que ha de regir l’esmentada contractació, essent el pressupost 
base de licitació del present contracte de 236.270,19 euros, IVA exclòs, el qual puja la 
quantitat de 49.616,74 euros. 
 
La convocatòria de la licitació es publica en el perfil del contractant de la Corporació en 
data 27 de desembre de 2019, essent el darrer dia per a presentar ofertes el 16 de gener 
de 2020, a les 23:59 hores. 
 
Atès que segons consta al certificat de l’eina del sobre digital, de data 17 de gener 
d’enguany, durant el termini de presentació d’ofertes, s’han presentat les proposicions 
següents: 
 

Denominació social Data entrada Hora Registre d’Entrada

GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS 
SOSTENIBLES, SL 

16/01/2020 13:41:00 ENTRA-2020-479 

IRON GLOBAL S.L. 16/01/2020 21:58:00 ENTRA-2020-502 

 
La Mesa de Contractació es reuneix en data 21 de gener d’enguany, amb el resultat que 
consta a l’acta, el contingut literal de la qual és el següent: 
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“ACTA DE QUALIFICACIÓ I OBERTURA DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES EN 
EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE LA SALA D'ESPECTACLES DE L'ANTIC CENTRE PARROQUIAL 
AL CARRER EUSEBI GOLART, 16, DE CANET DE MAR. 
 
Lloc:                  Sala de Juntes  
Data:                  21/01/2020 
Horari:               12:00 h 
Hi assisteixen:  Josep Tenas Soler, Regidor delegat de Platges i Brigada d’obres 

i serveis 
    Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 
    Cristina Cabruja Sagré, secretària accidental 
    Joan Méndez Martínez, interventor  

Àngel Silva, que actua com a secretari de la Mesa de 
Contractació. 

 
La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació en 
data 27 de desembre de 2019, essent l’últim dia per a presentar ofertes el 16 de gener de 
2020, a les 23:59 hores. 
 
L’import de licitació màxima es va fixar en 236.270,19 €, 21% d’IVA exclòs. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Constituïda la Mesa el president informa que l’objecte de la sessió és l’obertura de les 
proposicions rebudes en el procediment obert simplificat per l’adjudicació de les obres de 
rehabilitació de la sala d'espectacles de l'antic Centre Parroquial al carrer Eusebi Golart, 
16,de Canet de Mar, la qualificació de la documentació presentada i la valoració dels criteris 
avaluables de forma automàtica conforme a la clàusula 16 del PCAP que regeix la present 
contractació. 
 
2. 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: 
 

Denominació social Data entrada Hora Registre d’Entrada

GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS 
SOSTENIBLES, SL 

16/01/2020 13:41:00 ENTRA-2020-479 

IRON GLOBAL S.L. 16/01/2020 21:58:00 ENTRA-2020-502 

 
3. 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 
constata que aquesta és correcta. 
 
Tot seguit, es procedeix a avaluar les ofertes, d’acord amb els criteris automàtics 
contemplats a la clàusula 16ena del PCAP: 
 
Oferta econòmica  
 
Fins a 65 punts. Es valorarà la baixa que ofereixi el licitador respecte el preu de licitació del 
present plec d’acord amb el següent criteri: 
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- Puntuació màxima: 65 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

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

Licitador 
Oferta 

(IVA exclòs) 
Baixa Puntuació 

GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS 
SOSTENIBLES, SL 

219.875,51 € 6,94% 60,91 

IRON GLOBAL, SL 197.686,32 € 16,33% 65,00 

 
Millores en revestiment tèxtil: s’atorgarà 12 punts al licitador que en comptes de realitzar el 
tractament ignífug in situ al revestiment tèxtil de les parets de la sala, el substitueixi per un 
revestiment nou que compleixi amb els requeriments funcionals establerts al projecte. 
 

Licitador Sí/NO Punts 

GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL Sí 12 

IRON GLOBAL, SL Sí 12 

 
Millores ambientals dels materials de l’obra:  
 
Fins a 3 punts.  Es valorarà la qualitat ambiental de la pintura d’acord amb els criteris que 
s’exposen. 
 
S’atorgarà 3 punts quan la pintura interior compleixi amb els criteris de baixes emissions de 
contaminants establerts pels sistemes de certificació Tipus I, com l’Àngel Blau, l’Etiqueta 
Ecològica de la Unió Europea, el Cigne nòrdic o equivalent. Es justificarà el compliment 
d’aquest criteri mitjançant una declaració del contractista, juntament amb la fitxa tècnica de 
les pintures proposades. Aquesta millora s’aplicarà a tota la pintura interior. 
 

Licitador Sí/NO Punts 

GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL Sí 3 

IRON GLOBAL, SL Sí 3 

 
Oferta de l’equip responsable de l’obra (cap d’obra i encarregat/da) 
 
Fins a 20 punts. Per tal d’aconseguir una millor execució dels treballs a realitzar, en termes 
de qualitat i seguretat, millorant també el cost i termini, és important tenir en consideració 
l’experiència, en treballs similars durant els darrers 10 anys, de les persones que 
desenvoluparan les funcions de cap d’obra i encarregat d’obra. L’experiència de cadascun 
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dels membres de l’equip ofert es valorarà a partir de l’acreditació de participació en 
actuacions similars a les del contracte, realitzada d’acord amb els Models IV i V de l’Annex. 
 
S’entén com actuació similar a la del contracte: obres destinades a l’execució d’un 
equipament públic o privat o obres de rehabilitació d’immobles amb alt valor patrimonial en 
edificis amb una superfície no inferior a 200 m2. 
 
La valoració de la idoneïtat del tècnic per a desenvolupar les tasques associades a la seva 
posició tindrà en compte l’import global de les actuacions i el nombre d’actuacions en què la 
persona tècnica ha participat desenvolupant el mateix càrrec que la posició del contracte 
per a la qual es presenta. 
 
En cap cas una mateixa persona podrà assumir les funcions de cap d’obra i encarregat 
d’obra. 
 

- Puntuació màxima: 20 punts 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula: 
 

Pi = Puntuació cap 
d’obra 

+
Puntuació 
encarregat/da

 
On la puntuació per cadascun dels membres de l’equip ofert és d’un màxim de 10 punts i es 
valora segons els següents barems: 

 
 Per l’import acumulat d’experiències amb imports PEC 
   
Si és ≥ 2.000.001 €   5 punts 
Entre 1.000.001 € i 2.000.000 €  4 punts 
Entre 500.001 € i 1.000.000 €  3 punts 
Entre 300.001 € i 500.000 €  2 punts 
Entre 150.001 € i 300.000 €  1 punt 
Si és < 150.000 €    0 punts 
 
Per nombre d’actuacions similars 
   
4 actuacions    5 punts 
2 actuacions    3 punts 
1 actuació     1 punt 
Cap actuació    0 punts 
 
 

 Cap d'obra Encarregat d'obra 

Licitador 
Import 

Acumulat 
experiències 

Nombre 
d'actuacions

Import 
Acumulat 

experiències 

Nombre 
d'actuacions

GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS 
SOSTENIBLES, SL 

1.246.174,36 € 10 1.224.949,87 € 10 

IRON GLOBAL, SL 1.126.606,15 € 6 1.126.606,15 € 6 
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 Cap d'obra Encarregat d'obra TOTAL 

Licitador 
Import 

acumulat 
experiències

Nombre 
actuacions

Import 
acumulat 

experiències 

Nombre 
actuacions

Cap 
+ 

Encarregat

GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS 
SOSTENIBLES, SL 

4 5 4 5 18 

IRON GLOBAL, SL 4 5 4 5 18 

 
Puntuació total: 
 

  Punts 

  A B C D Total 

GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS 
SOSTENIBLES, SL 

60,91 12 3 18 93,91 

IRON GLOBAL, SL 65,00 12 3 18 98,00 

 
A la vista dels resultats obtinguts, la licitadora IRON GLOBAL, SL és la que ha presentat 
l’oferta més avantatjosa.  
 
La Mesa acorda proposar l’adjudicació del contracte d’execució de les obres de rehabilitació 
de la sala d'espectacles de l'antic Centre Parroquial al carrer Eusebi Golart, 16, a l’empresa 
IRON GLOBAL, SL, pel preu de 197.686,32 euros, IVA exclòs, si bé prèviament a 
l’adjudicació es requerirà el licitador perquè, en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de 
la data d’enviament del requeriment electrònic, s’aporti la documentació relacionada a la 
clàusula 24ena del PCAP, així com el document acreditatiu de la constitució de la garantia 
definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 22ena del PCAP.” 

 
En data 23 de gener de 2020 es diposita el requeriment electrònic de documentació 
prèvia a l’adjudicació dirigit a la licitadora IRON GLOBAL, SL, segons preveu la clàusula 
24ena del PCAP,  així com el document acreditatiu de la constitució de la garantia 
definitiva, per import de nou mil vuit-cents vuitanta-quatre euros amb trenta-dos cèntims 
(9.884,32 €), corresponents al 5% del preu d’adjudicació del contracte, 197.686,32 euros 
(IVA exclòs), d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 22ena del PCAP. 
 
En data 03 de febrer  de 2020 RE976, la mercantil IRON GLOBAL, SL aporta tota la 
documentació administrativa exigida pel PCAP i solꞏlicita que la garantia definitiva es 
consideri dipositada en compensació, mitjançant la modalitat de retenció de preu de les 
factures inicials i fins a cobrir l’import total de la garantia, segons preveu la clàusula 
22ena del PCAP, de conformitat amb l’acord pres per la Mesa de Contractació en sessió 
de 6 de febrer d’enguany. 

 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 27 de febrer de 2020, 
pren, entre d’altres, l’acord següent: 

 
“Primer.- Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació, segons les actes dels dies 
21 de gener i 6 de febrer, de 2020. 
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Segon.- Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de rehabilitació de la sala 
d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de Mar, situada al carrer Eusebi 
Golart, 16-18, a l’empresa IRON GLOBAL, SL, amb CIF núm. B66709601,  pel preu de cent 
noranta-set mil sis-cents vuitanta-sis euros amb trenta-dos cèntims (197.686,32 €), IVA 
exclòs, que pujarà un import de quaranta-un mil cinc-cents catorze euros amb tretze cèntims 
(41.514,13), amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars (PCAP), al 
projecte “Rehabilitació de sala d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet 
de Mar”, redactat per Salvador Boada Xairó, que inclou les modificacions definides en 
l’annex bombers “Annex justificació condicions de seguretat en cas d’incendi, i a l’oferta 
presentada pel propi licitador, que s’accepta i que és la següent: 
 
 Compromís de substitució del revestiment tèxtil de les parets de la sala per un 

revestiment nou que compleixi amb els requeriments funcionals establerts al projecte. 
 Compromís d’aplicació, en tots els interiors, de pintura que compleixi amb els criteris 

de baixes emissions de contaminants establerts pels sistemes de certificació Tipus I, 
com l’Àngel Blau, l’Etiqueta Ecològica de la Unió Europea, el Cigne nòrdic o equivalent. 

 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el seu preu no serà objecte de revisió. 
 
Tercer.- El termini d’execució d’aquest contracte és de 4 mesos, a comptar des de la 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra. 
 
Quart.- En el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte, 
l’adjudicatari haurà d’aportar el Pla de Seguretat i Salut en l’obra amb el corresponent 
informe del coordinador de seguretat, per tal que sigui sotmès a l’oportuna aprovació per 
part de la Corporació municipal. 
 
Cinquè.- 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. 
 
Sisè.- L’adjudicatària haurà d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans humans 
compromesos en la seva oferta. 
 
Setè. - Disposar la despesa per import de dos-cents trenta-nou mil dos-cents euros amb 
quaranta-cinc cèntims (239.200,45 €), IVA inclòs, en favor del tercer IRON GLOBAL, SL, 
amb CIF núm. B66246901, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31 33310 63201, del 
vigent pressupost ordinari per a l’any 2020 (Doc. D núm. 220200001218). 
 
Vuitè.- 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 19 del PCAP. 
 
Novè.- 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. 
 
Desè.- Comunicar el present acord als Serveis econòmics municipals i al responsable del 
contracte.  
 
Onzè.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord.” 
 

En data 3 de març de 2020 RE2200, el senyor xxxx, actuant en nom i representació de 
l’adjudicatària IRON GLOBAL, SL, presenta un escrit en el qual posa de manifest que la 
situació financera en què es troba la dita mercantil li impedeix portar endavant els 
treballs oferts, per la qual cosa presenta la renúncia al contracte adjudicat per a 
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l’execució de les obres de rehabilitació de la sala d’espectacles municipal a l’antic Centre 
Parroquial a Canet de Mar. 
 
Fonaments de dret: 
 
La clàusula 27ena del PCAP, aprovat en virtut del Decret núm. 2337/2019, de 23 de 
desembre, de l’Alcaldia, estableix que l’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte 
mitjançant document administratiu en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 
notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats, d’acord amb el que estableix l’article 
153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 
 
La mateixa clàusula preveu que si el contracte no es pot formalitzar per causes 
imputables a l’empresa contractista, se li exigirà el pagament de l’import del 3% del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. A més, aquest fet pot 
donar lloc a declarar l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b) 
de la LCSP. 
 
L’article 153.4 LCSP estableix que, en el cas anterior, el contracte s’ha d’adjudicar al 
licitador següent per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la 
presentació prèvia de la documentació que estableix l’apartat 2 de l’article 150 d’aquesta 
Llei. 
 
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 la renúncia al contracte adjudicat per a l’execució de les obres de 
rehabilitació de la sala d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de 
Mar, presentada pel senyor xxxx, actuant en nom i representació de l’adjudicatària IRON 
GLOBAL, SL. 
 
Segon.- Imposar a la mercantil IRON GLOBAL, SL una penalitat del 3% del pressupost 
base de licitació (IVA exclòs): 

 
236.270,19 € x 3% = 7.088,11 € 

 
A tal efecte, s'emetrà la liquidació corresponent per al seu ingrés en termini de recaptació 
voluntari. De no realitzar-se l'ingrés en el termini indicat, es procedirà al seu cobrament 
en via de constrenyiment, sense perjudici que a més es consideri procedent l'inici 
d'expedient per a la declaració de prohibició de contractar establida en l'art. 71.2 a) 
LCSP. 
 
Tercer.- Anular la disposició de despesa acordada per la Junta de Govern Local, en 
sessió de caràcter ordinari de data 27 de febrer de 2020, per import de dos-cents trenta-
nou mil dos-cents euros amb quaranta-cinc cèntims (239.200,45 €), en favor del tercer 
IRON GLOBAL, SL, i barrar el document comptable D núm. 220200001218. 
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Quart.- Requerir la licitadora següent per l’ordre en què havien quedat classificades les 
ofertes, això és, la mercantil GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL, per tal 
que, en el termini màxim de set dies hàbils, a comptar des de la data d’enviament del 
corresponent requeriment, aporti la documentació relacionada a la clàusula 24ena del 
PCAP, així com el document acreditatiu de la constitució, davant de la Tresoreria 
municipal, de la garantia definitiva, per import de deu mil nou-cents  noranta-tres euros 
amb setanta-vuit cèntims (10.993,78 €), corresponents al 5% del preu d’adjudicació del 
contracte, 219.875,51 euros (IVA exclòs). 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Sisè.- Comunicar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.  
 
2.2. Alcaldia 
 
2.2.1. RELACIÓ DE DECRETS DE DATES DEL 24 DE FEBRER A L’1 DE MARÇ DE 
2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la present relació de Decrets de dates 
del 24 de febrer a l’1 de març de 2020: 
 

Codi Descripció Data 
resolució

RESAL2020/370 Decret Condicions que regeixen per a l'explotació de les 
barraques 2020

24/02/2020 

RESAL2020/371 Decret convocatòria Ple 27022020 24/02/2020 
RESAL2020/372 Decret 1a TA ordenació de pagaments 2020_003 24/02/2020 
RESAL2020/373 Decret aprovació AD's relació Q_2020_04 25/02/2020 
RESAL2020/374 Decret targeta d'aparcament 25/02/2020 
RESAL2020/375 Decret d'Alcaldia manament a justificar 25/02/2020 
RESAL2020/376 Decret d'Alcaldia  aprovació padró abonaments AP_MU 

2020_01 
25/02/2020 

RESAL2020/377 Decret Convocatòria JGL ordinària 27022020 25/02/2020 
RESAL2020/378 Decret baixa activitat 25/02/2020 
RESAL2020/379 Devolucions de fiances obres i residus 26/02/2020 
RESAL2020/380 DEC DEVOLUCIÓ FIANCES D'OBRES 26/02/2020 
RESAL2020/381 (D) Decret 1a Tinència aprovació variables nòmina gener 2020 26/02/2020 
RESAL2020/382 Decret 1a Tinència indemnitzacions assistències càrrecs 

electes febrer 2020
26/02/2020 

RESAL2020/383 Decret reconeixement antiguitat 26/02/2020 
RESAL2020/384 Reconeixement antiguitat 26/02/2020 
RESAL2020/385 Decret renúncia nínxol 1874 27/02/2020 
RESAL2020/386 Decret AI 24_02 27/02/2020 
RESAL2020/387 Decret PS 24_02 27/02/2020 
RESAL2020/388 Decret IMI 24_02 27/02/2020 
RESAL2020/389 Decret contractació servei reparació ascensors N-II pels danys 

del temporal Glòria
27/02/2020 

RESAL2020/390 Decret AI 26_02 27/02/2020 
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RESAL2020/391 Decret contractació servei neteja brossa platges pels efectes 
del temporal Glòria

27/02/2020 

RESAL2020/392 Decret RR exp.19-218653 27/02/2020 
RESAL2020/393 Decret exp.19-218514 27/02/2020 
RESAL2020/394 (D) Decret autorització ús envelat 27/02/2020 
RESAL2020/395 Decret d'Alcaldia de modificació de crèdit 27/02/2020 
RESAL2020/396 Decret targeta d'aparcament 27/02/2020 
RESAL2020/397 Decret liquidació telèfon Escola Turó del Drac 

setembre_desembre 2019
27/02/2020 

RESAL2020/398 Decret contractació servei retirada i poda arbrat en mal estat 
pels danys del temporal Glòria

27/02/2020 

RESAL2020/399 Decret liquidació telèfon Escola de Música 
setembre_desembre 2019

27/02/2020 

RESAL2020/400 Decret contractació obres neteja dels sorrers de Canet pels 
danys del temporal Glòria

27/02/2020 

RESAL2020/401 Decret liquidació telèfon Escola Misericòrdia 
setembre_desembre 2019

27/02/2020 

RESAL2020/402 (D) Decret rectificació nòmina mes de gener 2020 27/02/2020 
RESAL2020/403 (D) Aprovació nòmina mes de febrer 2020 27/02/2020 
RESAL2020/404 (D) Decret d'Alcaldia de reconeixement extrajudicial de crèdits 27/02/2020 
RESAL2020/405 Decret contractació servei direcció facultativa i CSS Centre 

Parroquial 
27/02/2020 

RESAL2020/406 Decret atorgament llicència de gas 27/02/2020 
RESAL2020/407 Decret nomenament secretària acctal 28.02.2020 28/02/2020 
RESAL2020/408 Decret autorització permuta agents Policia Local - Santa 

Susanna 
28/02/2020 

RESAL2020/409 Decret 1a Tinència quota empresarial i ordena pagament TC 
gener 2020 

28/02/2020 

RESAL2020/410 Decret aprovació Pla Seguretat i Salut 28/02/2020 
RESAL2020/411 Decret d'Alcaldia d'aprovació del model 347 corresponent a 

2019 
28/02/2020 

RESAL2020/412 Decret contractació servei direcció facultativa i CSS obres 
rehabilitació coberta edifici Vila Flora

28/02/2020 

 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i president de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51 del text 
refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
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 de diversos punts no inclosos a 
l’ordre del dia. Un cop sotmès a la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada 
per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents: 
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3.1. Promoció Econòmica i Turisme 
 

3.1.1.ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ "ELS SERVEIS LOCALS 
D'OCUPACIÓ QUE UTILITZEN LA PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC" DEL 
CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L'ANY 2020 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 
2020, va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim 
i la convocatòria per a la concessió de recursos. 
 
Atès que d’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació 
ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material i que, al seu 
torn, els econòmics poden ser ajuts econòmics i fons de prestació, essent aquests últims 
transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i estructures de gestió 
locals. 
 
Atès que els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa 
amb concurrència (article 5.6), no requereixen solꞏlicitud (article 11.1) i l’acte de 
concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per a la seva 
aprovació a la Junta de Govern. 
 
Atès que el Catàleg de de serveis de l’any 2020 inclou el fons de prestació “Els serveis 
locals d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”, que té per finalitat donar 
suport econòmic a les estructures bàsiques per al funcionament dels serveis locals 
d’ocupació (SLO) amb l’objectiu de dinamitzar el mercat de treball en l’àmbit local i, a 
més, contribueix a proporcionar estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques, 
la qual cosa assegura la prestació contínua del servei a les persones demandants 
d’ocupació i a les empreses que busquen candidats per cobrir llocs de treball vacants. 
 
Atès que de conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis 
bàsics i ateses les dificultats de les tresoreries municipals, el fons es pagarà de la forma 
següent, d’acord amb l’article 31.2 del règim del Catàleg: s’estableix un pagament 
avançat del 85 % respecte de l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es 
presenti l’acceptació expressa. 
 
Vista la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 27 de 
febrer de 2020, en la qual s’aprova la concessió de fons de prestació del Catàleg 2020 
per l’actuació “Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica 
XALOC”, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 que s’ha comunicat 
a aquest ajuntament, en data 11 de març de 2020. 
 
Vist l’informe favorable emès en data 11 de març de 2019 i que s’incorpora a l’expedient. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, per la 
seva totalitat, per a la realització de la següent acció en el marc del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l’any 2020: 
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Codi XGL Actuació Import 

subvenció 
Import a 
justificar 

20/Y/278993 
“Els serveis locals d’ocupació que 
utilitzen la Plataforma Telemàtica 
Xaloc”  

15.357,07 € 20.476,09 € 

 
SEGON.- Tramitar l’acceptació expressa de la concessió de l’ajut atorgat, així com de 
tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució, a través del portal 
electrònic PMT amb el model normalitzat C3-002-20, com a màxim l’1 de juliol de 2020. 
 
TERCER.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en el Règim de concertació i en la convocatòria 2020. 
 
QUART.-. Facultar l’alcaldessa, la secretària i l’interventor per signar qualsevol 
document que sigui necessari per fer efectius els presents acords. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquests acords a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, 
als efectes oportuns. 

 
3.1.2. APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A 
L'ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DE LA PLAÇA MERCAT 
 
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió ordinària de data 7 de novembre de 
2019, va aprovar el pressupost municipal per l’exercici 2019, incloent entre d’altres la 
següent subvenció a l’entitat Associació de Venedors Plaça Mercat de Canet de Mar. 
 
En data 24 juliol de 2019, s’aprova per Junta de Govern Local, el conveni de 
colꞏlaboració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Associació de Venedors Plaça 
Mercat de Canet de Mar, i l’atorgament de la subvenció nominativa  amb el següent 
detall: 

  
En data 26 de juliol de 2019 es signa el corresponent conveni de colꞏlaboració amb 
l’entitat Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet i, segons allò previst en la 
clàusula cinquena, en el termini de 30 dies des de la data de signatura es tramita una 
bestreta per un import de 500€, amb càrrec a l’aplicació 30-43120-48300 del pressupost 
municipal de l’exercici 2019, corresponents al 50% de l’import de la subvenció atorgada. 
La concessió de la esmentada subvenció establia com a data límit per a la justificació el 
31 de gener de 2020 la qual ha de contenir com a mínim el següent contingut: 
 
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes 

subvencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la subvenció.  
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 

documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

ASSOCIACIÓ DE 
VENEDORS PLAÇA 
MERCAT DE CANET. 

 
G64121379
 

ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I 
DINAMITZACIÓ 

1.000,00 €



 

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

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

c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat amb 
identificador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu 
cas, de la data de pagament. 

d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període 
corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat 
hauran de reunir els requisits següents:  

-  Seran originals.  
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  
-  Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de 
subvenció.  
-  Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 
següents:  

* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  
* Identificació NIF del contractista. 
* Número de factura.  
* Lloc i data d’emissió de la factura.  
* Descripció del subministrament o servei.  
* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 

preu, que consti "IVA inclòs".  
* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals.  

- No obstant l’establer en l’apartat anterior, serà suficient la 
presentació de tiquets o vals en els casos següents:  

* Vendes al menor.  
* Transport de persones.  
* Serveis d’hostaleria i restauració. 
* Subministrament de begudes 
* Comestibles.  
* Revelat de fotografies.  
- Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  
* Número.  
* NIF de l’emissor.  
* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  
* Contraprestació total.  

e) La liquidació econòmica de l’activitat.  
f) Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació 
de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  
g)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 

 
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 subvenció  
Data i Núm. de 
Registre Entrada 

ASSOCIACIÓ DE 
VENEDORS DE LA 
PLAÇA MERCAT 
DE  CANET DE 

G64121379
 

ACTUACIONS DE 
PROMOCIÓ I 
DINAMITZACIÓ 

2020/868 de 30 de 
gener de 2020. 
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MAR 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de promoció econòmica de data 18 de febrer de 2020 
que forma part de l’expedient. 
 
Considerant que l'adopció d'aquests acords 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 
subvenció nominativa atorgada a l’entitat Associació de Venedors de la Plaça Mercat de  
Canet de Mar, corresponent  a l’exercici 2019, mitjançant acord de Junta de Govern 
Local 24 de juliol de 2019. 
 

 
SEGON.-  Reconèixer l’obligació per import de 500,-€ corresponents al 50% restant del 
total de la subvenció atorgada a favor de l’Associació de de Venedors de la Plaça Mercat 
de Canet amb càrrec a l’aplicació 30- 43120-48300. 
 
TERCER.- Notificar els presents acords als interessats. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords als departaments d’Intervenció i Tresoreria. 
 
 3.2. Secretaria 

 
3.2.1. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER A LA 
REALITZACIÓ D’UN COBERT I REPARACIÓ DE DEFECTES CONSTRUCTIUS A 
L’EDIFICI DE LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS LOT 2 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 d’abril de 2019, va acordar 
adjudicar el contracte, per procediment obert simplificat, per a l’execució de les obres de 
reparació de lesions i defectes constructius de l’edifici de la fundació Els Garrofers Lot 
2, a l’empresa Vialitat i Serveis, SLU, amb CIF núm. B64311913, 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” redactat per l’arquitecte XXX, i a l’oferta presentada pel propi licitador. 
 
Atès que en data 7 de maig de 2019 es va procedir a la formalització del contracte per a l’execució 
de les obres de reparació de defectes constructius a l’edifici de la Fundació els Garrofers lot 2. 
 
Atès que en data 9 de març de 2020 s’ha formalitzat una acta de fixació dels preus contradictoris 
PC1 redactada pel tècnic director de l’obra, Sr. XXX, la qual ve signada com a prova d’acceptació 
per part del contractista. 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  
Import 
atorgat 

ASSOCIACIÓ DE 
VENEDORS DE 
LA PLAÇA 
MERCAT DE  
CANET DE MAR 

G64121379 
 

ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I 
DINAMITZACIÓ 

1.000,00 € 
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Vist l’informe emès en data 5 de març de 2020, pel director facultatiu de l’obra, de 
justificació dels anteriors preus contradictoris, el contingut literal del qual és el següent: 
 
XXX, Arquitecte Director d'Obra del projecte de "Reparació de patologies a l'edifici de la Fundació 
Garrofers", en compliment de la llei i seguint les indicacions del departament d'urbanisme de 
l'Ajuntament de Canet de Mar, 
 
DECLARO: 
 
Que durant l'execució de les obres de reparació que dirigeixo, s'ha observat l'esfondrament i 
trencament parcials de diferents trams dels conductes de fibra de la calefacció que dota de 
climatització a les dependències interiors de l'edifici, com es pot veure a la imatge adjunta.  
 
Que el motiu del seu mal estat és la deficient cobertura que tenien, a base d'una capa insuficient 
de morter de ciment i d'una impermeabilització en mal estat, que va provocar que es mullessin 
sota l'acció de l'aigua de pluja que es filtrava sobre ells, i que els va estovar i malmetre. 
 
Que la seva substitució no va ser contemplada al Projecte per mi redactat, doncs tot i que es van 
fer inspeccions de reconeixement i "cales" puntuals de les zones amb símptomes de disfunció, 
aquestes no van poder arribar al 100% de l'edifici i per tant no es va poder observar aquest 
defecte, totalment ocult i que s'ha descobert en retirar el paviment de la coberta plana per tal de 
refer-ne la impermeabilització. 
 
Que derivat del que es menciona al punt anterior, es tracta d'una partida de "preu contradictori", 
que haurà de ser aprovada pels procediments legals establerts, sota justificació del Director de 
l'obra, que és el que es redacta en aquest moment, abans de la seva execució. 
 
Que la substitució del conducte malmès es imprescindible, doncs dona un servei essencial als 
residents del centre que, en cas de que no sigui canviat, no gaudiran de les condicions de confort 
residencial necessàries, i que sotmet parcialment a la maquinària del centre a un mal 
funcionament per falta de cabdal d'aire necessari, el que pot repercutir en la seva durabilitat i 
problemes a curt termini. Així mateix, l'estovament i mullat de les parets del conducte pot haver 
provocat l'aparició de fongs i/o microorganismes que poden contaminar l'aire interior que circula 
pels conductes (el que queda d'ells) i que acabarà essent respirat pels residents, per la qual cosa 
es pot parlar d'una possible falta d'higiene sanitària de la instal·lació. 
 
Requerida l'empresa contractista de les obres a aportar un pressupost per restablir el conducte 
en condicions de bon funcionament, s'han aportat dos pressupostos que s'adjunten, amb 
diferents valors i condicions de subministrament i de temps d'execució: 
 
Opció de conducte amb fibra: 
 
COST D'EXECUCIÓ DE CONTRATA (veure desglossament en document adjunt): 15.477, 29 € 
 
Opció de conductes amb xapa metàl∙lica: 
 
COST D'EXECUCIÓ DE CONTRATA (veure desglossament en document adjunt): 24.054,29 €  
 
Per tant l'Arquitecte Director considera que l'oferta més avantatjosa, no només per preu sinó 
també pels terminis tant del subministrament del material com d'execució mes curts, pensant en 
no demorar més l'execució de les obres per aquest imprevist, és la de la substitució per 
conductes de fibra. 
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SOL∙LICITO: 
 
L'aprovació de la substitució del preu contradictori per la substitució dels conductes malmesos, 
considerant-la suficientment justificada segons l'exposició anterior. 
 
S'adjunten 2 annexes de pressuposts de partida de preu contradictori. 
 
Nota: es sol·licita una aprovació per via d'urgència, doncs el recinte on es troba allotjat el 
conducte no es pot impermeabilitzar fins que aquest es substitueixi i per tant, tot i haver ordenat 
la col·locació d'una protecció provisional , en cas de pluja i vent es pot filtrar aigua a les 
dependències interiors inferiors, que es poden malmetre, especialment les portes i el mobiliari 
fixa de fusta existents.” 
 
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 preus contradictoris 1 formalitzada en data 9 de març de 
2020 i que puja un import de 18.727,52 €, IVA inclòs, per a la substitució de trams de conducte 
de fibra de la calefacció en relació al contracte d’obres formalitzat en data 7 de maig de 2019 
amb l’empresa Vialitat i Serveis, SLU, amb el benentès que: 
 

A) Cal considerar que els presents preus contradictoris han estat acceptats pel 
contractista en el tràmit d’audiència de 3 dies hàbils a que fa referència l’art. 
242.2 LCSP. 

B) Els presents preus contradictoris no són altra cosa que modificacions del 
contracte que, de conformitat amb els articles 190, 205 i 206 LCSP, constitueixen 
una prerrogativa de l’Administració, si bé limitada als supòsits en què així ho 
requereixi l’interès públic en els casos i en la forma previstos en la LCSP. 

 
SEGON.- Citar el contractista perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a 
formalitzar la modificació del contracte administratiu. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 18.727,52 €, a favor de la 
mercantil Vialitat i Serveis, SLU, amb CIF B64311913, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40 23100 63200 del pressupost de l’exercici corrent (AD núm. 
220200002369). 
 
QUART.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament i al 
responsable del contracte tot fent-li avinent que, de conformitat amb allò que es disposa 
a l’art. 242.3 LCSP, en tractar-se d’unes unitats d’obra que quedaran posterior i 
definitivament ocultes, abans d’efectuar el mesurament parcial d’aquestes, haurà de 
comunicar-se a la Intervenció de l’Ajuntament, amb una antelació mínima de 5 dies 
perquè, si ho considera oportú, pugui assistir a aquest acte en les seves funcions de 
comprovació material de la inversió i això sense perjudici de, una vegada acabades les 
obres,  efectuar la recepció, de conformitat amb el que es disposa a l’apartat 1 de l’article 
243 en relació amb l’apartat 2 de l’article 210 LCSP. 
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3.2.2. RECTIFICACIÓ ERRADES MATERIALS AL PLEC DE CLÀUSULES 
ECONÒMIQUES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ DEL 
SERVEI DE MENJADOR DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de febrer d’enguany, va acordar 
aprovar l’expedient per a la contractació, per procediment obert, del servei de menjador 
de l’escola bressol el Palauet de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb un pressupost base 
de licitació de 154.283,50 IVA inclòs, el qual puja la quantitat de 14.025,77 €, per a tota 
la durada inicial del contracte, això és fins els 31 de juliol de 2022, aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars, que 
han de regir l’esmentada contractació  i convocar expedient d’adjudicació. 
 
Atès que aquesta licitació es va publicar al perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet 
de Mar en data 4 de març de 2020 finalitzant el termini per presentar ofertes el proper 
dia 19 de març. 
 
Atès que s’han detectat dues errades materials a l’apartat K del quadre de 
característiques específiques del plec de clàusules administratives particulars en el que 
es regulen els criteris d’adjudicació, així com a l’annex 1 del plec de prescripcions 
tècniques particulars que conté l’inventari. Les errades detectades són les següents: 
 
 Al criteri d’adjudicació menús gratuïts anuals s’ha detectat una errada en la 

fórmula a utilitzar per atorgar la puntuació ja que la puntuació màxima a atorgar 
és de 30 punts i no de 25. De manera que allà on diu 
  
Menús gratuïts anuals:       30 punts 
 
Es valorarà el subministrament, sense cost per a l’Ajuntament, de menús gratuïts 
per a famílies amb pocs recursos econòmics. S’atorgarà la màxima puntuació al 
licitador que ofereixi el major nombre de menús per a infants anualment. Es 
ponderarà la puntuació de les altres ofertes presentades en relació a una fórmula 
de regla de tres 

 
                                 oferta a valorar *    25  punts 

Punts =         -------------------------------------------------------     
                                        Millor oferta 

 
La valoració econòmica màxima d’aquesta millora és de 3.720,00 € 

 
Ha de dir: 
 
Menús gratuïts anuals:       30 punts 
 
Es valorarà el subministrament, sense cost per a l’Ajuntament, de menús gratuïts 
per a famílies amb pocs recursos econòmics. S’atorgarà la màxima puntuació al 
licitador que ofereixi el major nombre de menús per a infants anualment. Es 
ponderarà la puntuació de les altres ofertes presentades en relació a una fórmula 
de regla de tres 
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                                 oferta a valorar *    30  punts 
Punts =         -------------------------------------------------------     

                                        Millor oferta 
 
La valoració econòmica màxima d’aquesta millora és de 3.720,00 € 

 
 Al criteri d’adjudicació Berenars anuals extraordinaris s’ha detectat una errada 

en la fórmula a utilitzar per atorgar la puntuació ja que la puntuació màxima a 
atorgar és de 5 punts, per tant, no es pot atorgar 5 punts per cada festivitat en 
la que s’ofereixi berenar extraordinari. De manera que allà on diu: 

 
Berenars anuals extraordinaris    5 punts 
 
Es valorarà el subministrament de berenars extraordinaris per a les festivitats 
que celebren les escoles bressol (Castanyada, Sant Jordi, Jornada Portes 
obertes i Festa de cloenda del curs), sense cost per a l’Ajuntament. 
 
Aquests berenars consisteixen en servir coca i xocolata desfeta pel doble de 
nombre d’infants  que hi ha a l’escola bressol (98 infants), sense cost addicional 
per l’ajuntament. S’atorgaran 5 punts per cada festivitat en la que s’ofereixi 
berenar extraordinari. 
 
La valoració econòmica màxima d’aquesta millora és de  640,00 €. 
 
Ha de dir: 
 
Berenars anuals extraordinaris    5 punts 
 
Es valorarà el subministrament de berenars extraordinaris per a les festivitats 
que celebren les escoles bressol (Castanyada, Sant Jordi, Jornada Portes 
obertes i Festa de cloenda del curs), sense cost per a l’Ajuntament. 
 
Aquests berenars consisteixen en servir coca i xocolata desfeta pel doble de 
nombre d’infants  que hi ha a l’escola bressol (98 infants), sense cost addicional 
per l’ajuntament. S’atorgaran 1,25 punts per cada festivitat en la que s’ofereixi 
berenar extraordinari. 
 
La valoració econòmica màxima d’aquesta millora és de  640,00 €. 
 
 A l’annex 1 del plec de prescripcions tècniques particulars que conté 

l’inventari de la cuina, s’ha detectat que per error hi ha material que no 
s’havia inclòs, de manera que cal afegir els següents elements: 

 
Zona Passadís 
 
1 balança 
 
Zona cocció 
 
1 eixugamans 
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2 dispensadors de sabó 
1 forn de pa (lloguer) 
 
Estris cuina 
 
3 ganivets 
4 tisores 
1 espremedor 
2 jocs d’estris de cuina d’11 peces 
1 paella per coure castanyes 
1 paella 20  
2 paelles 28 
8 olles de diverses mesures 
2 cassoles 
2 cassons 
3 trituradora 
1 talla embotits 
1 Colador xinès 
2 Escorredors petits 
1 Escorredor gran 
1 embut 
1 ratllador 
1 setrill 
 

Vist allò que disposa l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, segons el qual les administracions 
públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, 
els errors materials, de fet o aritmètics existents als seus actes, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Rectificar les errades materials existents al plec de clàusules administratives 
particulars que regeix el contracte per a la prestació del servei de menjador a l’escola 
bressol municipal pel que fa a l’apartat K del quadre de característiques específiques en 
el sentit que allà on diu: 
 

Menús gratuïts anuals:       30 punts 
 
Es valorarà el subministrament, sense cost per a l’Ajuntament, de menús gratuïts 
per a famílies amb pocs recursos econòmics. S’atorgarà la màxima puntuació al 
licitador que ofereixi el major nombre de menús per a infants anualment. Es 
ponderarà la puntuació de les altres ofertes presentades en relació a una fórmula 
de regla de tres 

 
                                 oferta a valorar *    25  punts 

Punts =         -------------------------------------------------------     
                                        Millor oferta 

 
La valoració econòmica màxima d’aquesta millora és de 3.720,00 € 

 
Ha de dir: 
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Menús gratuïts anuals:       30 punts 
 
Es valorarà el subministrament, sense cost per a l’Ajuntament, de menús gratuïts 
per a famílies amb pocs recursos econòmics. S’atorgarà la màxima puntuació al 
licitador que ofereixi el major nombre de menús per a infants anualment. Es 
ponderarà la puntuació de les altres ofertes presentades en relació a una fórmula 
de regla de tres 

 
                                 oferta a valorar *    30  punts 

Punts =         -------------------------------------------------------     
                                        Millor oferta 
 
La valoració econòmica màxima d’aquesta millora és de 3.720,00 € 

 
I allà on diu: 
 

Berenars anuals extraordinaris    5 punts 
 
Es valorarà el subministrament de berenars extraordinaris per a les festivitats 
que celebren les escoles bressol (Castanyada, Sant Jordi, Jornada Portes 
obertes i Festa de cloenda del curs), sense cost per a l’Ajuntament. 
 
Aquests berenars consisteixen en servir coca i xocolata desfeta pel doble de 
nombre d’infants  que hi ha a l’escola bressol (98 infants), sense cost addicional 
per l’ajuntament. S’atorgaran 5 punts per cada festivitat en la que s’ofereixi 
berenar extraordinari. 
 
La valoració econòmica màxima d’aquesta millora és de  640,00 €. 
 

Ha de dir: 
 
Berenars anuals extraordinaris    5 punts 
 
Es valorarà el subministrament de berenars extraordinaris per a les festivitats 
que celebren les escoles bressol (Castanyada, Sant Jordi, Jornada Portes 
obertes i Festa de cloenda del curs), sense cost per a l’Ajuntament. 
 
Aquests berenars consisteixen en servir coca i xocolata desfeta pel doble de 
nombre d’infants  que hi ha a l’escola bressol (98 infants), sense cost addicional 
per l’ajuntament. S’atorgaran 1,25 punts per cada festivitat en la que s’ofereixi 
berenar extraordinari. 
 
La valoració econòmica màxima d’aquesta millora és de  640,00 €. 

 
SEGON.- Rectificar l’errada material existent al plec de prescripcions tècniques 
particulars que regeix el contracte per a la prestació del servei de menjador a l’escola 
bressol municipal pel que fa a l’annex 1 referent a l’inventari de cuina, el qual queda 
redactat de la manera següent: 
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ZONA REBOST I FRED 
 
2 Congeladors 
1 Frigorífics 
3 prestatgeries de 1,50 x0, 48 x1,7 
 
ZONA RENTAT DE VAIXELLA 
 
1 Rentavaixelles 
1 Taula 1,5 x 0,50 
1 Armari 1,10 x 0,60 
1 Pica doble de 2 x0, 70 
1 Descalcificador 
1 Aixeta dutxa 
 
ZONA PASSADÍS 
 
2 Prestatgeries 2,20 X0, 48 X1,7 
2 carros per servir 
1 carro de carrega 
1 Pica doble de 1,60 x 0,60 
1 Balança 
 
ZONA COCCIÓ 
 
1 Base d’armari 1x0,60 
1 Cuina elèctrica + forn 
1 Planxa 
1 Taula base armari de la planxa 
2 Taules base armari 0,40x 0,60 
1 Fregidora elèctrica 
1 Campana 
1 Microones 
3 Eixugamans 
2 dispensadors de sabó  
1 Forn de pa (lloguer) 
 
ESTRIS CUINA 
 
12 Gots de vidre 
14 Plats educadores plans 
7 plats educadores  fondos 
33 Plats plans plàstic 
89 Plats fondos plàstic 
73 Plats postre plàstic 
60 Vols 
81 Gots plàstic 
59 Culleres 
36 Forquilles 
59 Culleres postre 
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45 Forquilles postre 
3 Gerres 
11 Ganivets Educadores 
5 Safates plàstic domèstiques 
3 capses grans sense tapa 
4 safates mitjanes sense tapa 
5 safates grans sense tapa 
3 ganivets 
4 tisores 
1 espremedor 
2 jocs d’estris de cuina d’11 peces 
1 paella per coure castanyes 
1 paella 20  
2 paelles 28 
8 olles de diverses mesures 
2 cassoles 
2 cassons 
3 trituradora 
1 talla embotits 
1 Colador xinès 
2 Escorredors petits 
1 Escorredor gran 
1 embut 
1 ratllador 
1 setrill 
 
TERCER.- Ampliar el termini de presentació d’ofertes en 7 dies naturals, el qual 
finalitzarà el proper 26 de març de 2020. 
 
QUART.- Que es publiqui el present acord al perfil de contractant de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
3.3. Alcaldia 

 
3.3.1. APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’ADF VALLALTA I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
Vist que es pretén aprovar conveni de colꞏlaboració entre l’ADF Vallalta i l’Ajuntament 
de Canet de Mar per a les tasques de prevenció a zones de matolls properes a massa 
forestal i extinció d’incendis. 
 
Vistes les clàusules del conveni que s’adjunta com a document a l’expedient. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 17 de febrer de 2020 pel Cap de la Policia Local,  en 
quant als requeriments del conveni, i que s’adjunta a l’expedient.  
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Vist l’informe jurídic emès en data 26 de febrer de 2020 per la Secretaria de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, en quant a les consideracions jurídiques i procediment del conveni, i 
que s’adjunta a l’expedient.  
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de colꞏlaboració entre l’ADF Vallalta, G64198245, i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a les tasques de prevenció a zones de matolls 
properes a massa forestal i extinció d’incendis. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 2.000 
euros a favor de l'ADF Vallalta amb càrrec a la partida 43 13500 48300 del Pressupost 
municipal. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Seguretat Ciutadana i la Secretaria de 
l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
3.4. Serveis Econòmics 
 
3.4.1.APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
ASSOCIACIÓ COLLA DE DIABLES DE CANET DE MAR DE L’EXERCICI 2019. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 28 de desembre de 2018, es va aprovar 
inicialment el pressupost municipal per l’exercici 2019 i es va elevar a definitiu al gener 
de 2019,  en el qual s’hi recullen les subvencions directes en la modalitat de nominatives. 
En data 22 de maig de 2019, s’aprova per Junta de Govern Local, el conveni de 
colꞏlaboració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Associació Colla de Diables 
de Canet de Mar, i l’atorgament de la subvenció nominativa amb el següent detall: 
 

  
La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la 
justificació el 31 de gener de 2020 el qual ha de contenir com a mínim el següent 
contingut: 
 
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes 

subvencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la subvenció.  

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

ASSOCIACIÓ 
COLLA DE 
DIABLES DE 
CANET DE 
MAR 

 
J-64244502 
 

DESPESES DE MUNTATGE I 
REALITZACIÓ DELS 
CORREFOCS, 
ASSEGURANCES I 
FORMACIÓ. 

15.000,00 € 
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b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte 

c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat amb 
identificador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu 
cas, de la data de pagament. 

d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període 
corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat 
hauran de reunir els requisits següents:  

-  Seran originals.  
-  Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  
-  Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de subvenció.  
-  Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 
següents:  

* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  
* Número de factura.  
* Lloc i data d’emissió de la factura.  
* Descripció del subministrament o servei.  
* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 

preu, que consti "IVA inclòs".  
* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals.  

- No obstant l’establer en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o 
vals en els casos següents:  

* Vendes al menor.  
* Transport de persones.  
* Serveis d’hostaleria i restauració. 
* Subministrament de begudes i comestibles. 
* Revelat de fotografies.  

- Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  
* Número.  
* NIF de l’emissor.  
* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  
* Contraprestació total.  

e) Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació 
de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  
f)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 
g) En el cas de les subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l’entitat 
beneficiària, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s’escau, 
informe d’auditoria (només en el cas de les obligades) 
 

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 subvenció  
Data i Núm. de 
Registre Entrada 

ASSOCIACIÓ 
COLLA DE 
DIABLES DE 

J-64244502 
  

DESPESES DE MUNTATGE 
I REALITZACIÓ DELS 
CORREFOCS, 

2020/406 de 15 de 
gener de 2020  
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CANET DE MAR  ASSEGURANCES I 
FORMACIÓ.

 
Vist l’informe emès pel tècnic de festes, que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
Joan Lluís Vilà Fabregà, responsable de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, comarca del Maresme, en relació a la justificació de subvencions en l’àmbit de 
festes, d’acord amb l’establert a la convocatòria 1/2019, emet el següent  
 
INFORME 
 
Primer.- Vist allò que es determina a l’Ordenança Municipal de Subvencions i a la base 
28 de les Bases d’execució del pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2019, 
que regula les normes generals per a l’atorgament de subvencions amb càrrec al 
pressupost municipal. 
 
Segon.- Atès que al pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2019 té 
assignació nominativa, entre altres, una subvenció per import de 15.000,00 € per a 
l’entitat “Colla de Diables”, amb càrrec a la partida 32-33800-48300, per subvencionar 
les despeses del muntatge i realització de l’espectacle de foc de Cap d’Any, el Bestival 
(trobada de bèsties) la Baixada de Bèsties dins La Nit Màgica, el tradicional Correfoc de 
la Festa Major i el correfoc infantil de la Festa Major Petita, el pagament de l’assegurança 
de la colla i les despeses de formació i manteniment dels estris propis de la colla de 
Diables.  
 
Tercer.- Atès que en data 22 de maig de 2019 es va aprovar el conveni de col·laboració 
entre l’Associació Colla de Diables i l’Ajuntament de Canet de Mar per a realitzar el 
muntatge i realització de l’espectacle de foc de Cap d’Any, el Bestival (trobada de 
bèsties) la Baixada de Bèsties dins La Nit Màgica, el tradicional Correfoc de la Festa 
Major i el correfoc infantil de la Festa Major Petita, essent l’objecte d’aquest conveni 
instrumentar la subvenció nominativa de l’Ajuntament de Canet de Mar a l’Associació 
Colla de Diables de Canet de Mar per tal de satisfer les despeses dels muntatges i 
desenvolupament d’aquests espectacles. 
 
Quart.- Vista la documentació presentada per l’esmentada entitat en data 15 de gener 
de 2020 i amb registre d’entrada 2020/406 a mode de justificació de les activitats 
realitzades. 
 
Cinquè.- Vist que es tracta de la justificació econòmica total de la subvenció de 
pagament anterior a l’activitat.  
 
Sisè.-Vist que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del 
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per 
alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions. 
 
Setè.- Vist que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a 
mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents 
d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció.  
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Vuitè.-  Vist que ha estat presentada dins del termini establert.   
 
Novè.- Vist i contrastat el contingut dels documents presentats. 
 
Desè.- Atès que segons la convocatòria, les documentacions seran estudiades i 
valorades per la regidoria corresponent. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe. 

 
Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. del Reglament 
de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
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 els següent import corresponent a la 
subvenció nominativa atorgada a l’entitat Associació Colla de Diables de Canet de Mar, 
corresponent  a l’exercici 2019, mitjançant acord de Junta de Govern Local 22 de maig de 
2019, amb tots els condicionats indicats a l’informe del tècnic de festes en l’informe que 
s’ha transcrit a la part expositiva d’aquest acord. 
 

 
SEGON.-  Notificar el present acord a l’interessat, i comunicar als departaments de 
Festes, Intervenció i Tresoreria. 
 
3.4.2.  APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
ASSOCIACIÓ MOIXONS LLEPAFILS DE CANET DE MAR DE L’EXERCICI 2019. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 28 de desembre de 2018, es va aprovar 
inicialment el pressupost municipal per l’exercici 2019 i es va elevar a definitiu al gener 
de 2019,  en el qual s’hi recullen les subvencions directes en la modalitat de nominatives. 
En data 10 d’abril de 2019, s’aprova per Junta de Govern Local, el conveni de 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  
Import 
atorgat 

ASSOCIACIÓ 
COLLA DE 
DIABLES DE 
CANET DE MAR 

J-64244502 
 

DESPESES DE MUNTATGE I 
REALITZACIÓ DELS 
CORREFOCS, 
ASSEGURANCES I 
FORMACIÓ.

15.000,00 € 
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colꞏlaboració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Associació Moixons Llepafils 
de Canet de Mar, i l’atorgament de la subvenció nominativa amb el següent detall: 

  
La concessió de les esmentades subvencions establia com a data límit per a la 
justificació el 31 de gener de 2020 el qual ha de contenir com a mínim el següent 
contingut: 
 
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, d’acord amb els termes 

subvencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la subvenció.  
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 

documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte 
c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat amb 

identificador del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu 
cas, de la data de pagament. 

d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període 
corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat 
hauran de reunir els requisits següents:  

-  Seran originals.  
-  Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  
-  Faran referència a despeses generades per l’activitat objecte de subvenció.  
-  Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 
següents:  

* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  
* Número de factura.  
* Lloc i data d’emissió de la factura.  
* Descripció del subministrament o servei.  
* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 

preu, que consti "IVA inclòs".  
* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals.  

- No obstant l’establer en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o 
vals en els casos següents:  

* Vendes al menor.  
* Transport de persones.  
* Serveis d’hostaleria i restauració. 
* Subministrament de begudes i comestibles. 
* Revelat de fotografies.  

- Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  
* Número.  
* NIF de l’emissor.  

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
atorgat 

ASSOCIACIÓ 
MOIXONS 
LLEPAFILS 
DE CANET 
DE MAR 

 
G-62866330
 

DESPESES DEL MUNTATGE I 
REALITZACIÓ DE 
L’ESCUDELLA I SARDINADA 
CARNESTOLTES, MARXA 
POPULAR, MUSCLADA I 
DIADA DEL CARGOL

6.400,00 € 



 

28 
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 

* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  
* Contraprestació total.  

e) Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la justificació 
de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  
f)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 
g) En el cas de les subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l’entitat 
beneficiària, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s’escau, 
informe d’auditoria (només en el cas de les obligades) 
 

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 subvenció  
Data i Núm. de 
Registre Entrada 

ASSOCIACIÓ 
MOIXONS 
LLEPAFILS DE 
CANET DE MAR 

G-62866330 
  

DESPESES DEL 
MUNTATGE I 
REALITZACIÓ DE 
L’ESCUDELLA I 
SARDINADA 
CARNESTOLTES, MARXA 
POPULAR, MUSCLADA I 
DIADA DEL CARGOL

2020/838 de 29 de 
gener de 2020  

 
Vist l’informe emès pel tècnic de festes, que es transcriu a continuació: 

 
 

INFORME TÈCNIC 
 
Joan Lluís Vilà Fabregà, responsable de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, comarca del Maresme, en relació a la justificació de subvencions en l’àmbit de 
festes, d’acord amb l’establert a la convocatòria 1/2019, emet el següent  
 
INFORME  
 
Primer.- Vist allò que es determina a l’Ordenança Municipal de Subvencions i a la base 
28 de les Bases d’execució del pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2019, 
que regula les normes generals per a l’atorgament de subvencions amb càrrec al 
pressupost municipal. 
 
Segon.- Atès que al pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2019 té 
assignació nominativa, entre altres, una subvenció per import de 6.400,00 € per a 
l’Associació Moixons Llepafils de Canet de Mar, amb càrrec a la partida 32-33800-
48302, per subvencionar les despeses del muntatge i realització de la tradicional 
escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes, la sardinada de l’enterro d’en 
Carnestoltes, la Marxa Popular, la Musclada Popular i la Diada del Cargol.  
 
Tercer.- Atès que en data 10 d’abril de 2019 es va aprovar el conveni de col·laboració 
entre l’Associació Moixons Llepafils i l’Ajuntament de Canet de Mar per a realitzar el 
muntatge i realització de la tradicional escudella de recapte de l’arribo d’en Carnestoltes, 
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la sardinada de l’enterro d’en Carnestoltes, la Marxa Popular, la Musclada Popular i la 
Diada del Cargol, essent l’objecte d’aquest conveni instrumentar la subvenció 
nominativa de l’Ajuntament de Canet de Mar a l’Associació Moixons Llepafils de Canet 
de Mar per tal de satisfer les despeses dels muntatges i desenvolupament d’aquests 
espectacles. 
 
Quart.- Vista la documentació presentada per l’esmentada entitat en data 29 de gener 
de 2020 i amb registre d’entrada 2020/838 a mode de justificació de les activitats 
realitzades. 
 
Cinquè.- Vist que es tracta de la justificació econòmica total de la subvenció de 
pagament anterior a l’activitat.  
 
Sisè.- Vist que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del 
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per 
alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions. 
 
Setè.- Vist que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a 
mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents 
d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció.  
 
Vuitè.-  Vist que ha estat presentada dins del termini establert.   
 
Novè.- Vist i contrastat el contingut dels documents presentats. 
 
Desè.- Atès que segons la convocatòria, les documentacions seran estudiades i 
valorades per la regidoria corresponent. 
 
CONCLUSIONS:  
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe. 
 

Vist allò que disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quant al reintegrament de subvencions, els articles 91 i ss. del Reglament 
de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
l'article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
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 subvenció 
nominativa atorgada a l’entitat Associació Moixons Llepafils de Canet de Mar, 
corresponent  a l’exercici 2019, mitjançant acord de Junta de Govern Local 10 d’abril de 
2019, amb tots els condicionats indicats a l’informe del tècnic de festes en l’informe que 
s’ha transcrit a la part expositiva d’aquest acord.  
 
 



 

30 
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 

 
SEGON.-  Notificar el present acord a l’interessat, i comunicar als departaments de 
Festes, Intervenció i Tresoreria. 
 
3.5. Acció Social i Ciutadania 

 
3.5.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMERO 
BSGG/08/2020 

 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/08/2020 de data 12 de març de 2020 per 
import de 1.285,46€ 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. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/08/2020 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
 

Nom entitat NIF Projecte subvenció  
Import 
atorgat 

ASSOCIACIÓ 
MOIXONS 
LLEPAFILS DE 
CANET DE 
MAR 

G-62866330 
 

DESPESES DEL MUNTATGE I 
REALITZACIÓ DE 
L’ESCUDELLA I SARDINADA 
CARNESTOLTES, MARXA 
POPULAR, MUSCLADA I DIADA 
DEL CARGOL

6.400,00 € 
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RELACIÓ NUM.: BSGG/08/2020               
data: 12-03-20 

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

36 XXX XXXXXXX Habitatge/Subm-Llum 55,26 € Endesa Energia XXI, SLU xxxxx 

37 XXX XXXXXXX Habitatge-fiançes 175,00 €
Pere Arañó Planas 
Assessor SLU xxxx 

38 XXX XXXXXXX 
Habitatge-
Lloguer/hipoteca 320,00 € Al mateix XXXXXXX

39 XXX XXXXXXX Material escolar/llibres 84,00 € Escola Turó del Drac xxxx 

40 XXX XXXXXXX Material escolar/llibres 112,00 € Escola Turó del Drac xxxxx 

41 XXX XXXXXXX Altres 99,20 € Al mateix XXXXXXX

42 XXX XXXXXXX Habitatge-fiançes 440,00 € Al mateix XXXXXXX

 
TOTAL             1.285,46 €        
 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el 
termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt 
primer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici 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. 
 
3.6. Urbanisme 

 
3.6.1. ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ I REHABILITACIÓ 
D'ELEMENTS DE COBERTA DE L'EDIFICI VIL·LA FLORA DE CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
En virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari 
de data 5 de desembre de 2019, s’incoa expedient de contractació, mitjançant 
procediment simplificat, tramitació ordinària, de l’execució de les obres de reparació i 
rehabilitació d'elements de coberta de l'edifici Vilꞏla Flora de l’Ajuntament de Canet de 
Mar i s’aprova el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars que ha de regir l’esmentada contractació, essent el pressupost base de 
licitació del present contracte de 156.248,52 euros, IVA exclòs, el qual puja la quantitat 
de 32.812,19 euros. 
 
La convocatòria de la licitació es publica en el perfil del contractant de la Corporació en 
data 10 de desembre de 2019 i, un cop ampliat el termini en virtut de l’acord adoptat per 
la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 30 de desembre, es fixa com a 
últim dia per a presentar ofertes el 9 de gener de 2020, a les 23:59 hores. 
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Atès que segons consta al certificat de l’eina del sobre digital, de data 10 de gener 
d’enguany, durant el termini de presentació d’ofertes, s’han presentat les proposicions 
següents: 
 
Denominació social Data entrada Hora Registre d’Entrada

VESTA REHABILITACION, SL 09/01/2020 12:31:00 ENTRA-2020-216 

OBRES I PROMOCIONS ESCORSELL 09/01/2020 21:30:00 ENTRA-2020-258 

 
Vista l’acta de la sessió celebrada per la Mesa de Contractació, en data 14 de gener 
d’enguany, el contingut literal de la qual és el següent: 

 
“ACTA DE QUALIFICACIÓ I OBERTURA DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES EN EL 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE 
REPARACIÓ I REHABILITACIÓ D'ELEMENTS DE COBERTA DE L'EDIFICI VIL·LA FLORA 
DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR. 
 
Lloc:  Sala de Juntes  
Data:  14/01/2020 
Horari:  13:00 h 
Hi assisteixen:  Josep Tenas Soler, Regidor delegat de Platges i Brigada d’obres i serveis 

    Anna Martín Masó, arquitecta tècnica municipal 
    Cristina Cabruja Sagré, secretària accidental 
    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 10 de desembre de 2019, essent l’últim dia per a presentar ofertes el 30 de desembre 
de 2019, a les 23:59 hores, si bé la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de 
data 30 de desembre de 2019, va prendre l’acord d’ampliació en deu dies naturals el termini 
per a la presentació d’ofertes, això és, fins el dia 9 de gener de 2020, a les 23:59 h. 
 
L’import de licitació màxima es va fixar en 156.248,52 €, 21% d’IVA exclòs. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Constituïda la Mesa el president informa que l’objecte de la sessió és l’obertura de les 
proposicions rebudes en el procediment obert simplificat per l’adjudicació de les obres de 
reparació i rehabilitació d'elements de coberta de l'edifici Vil·la Flora de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, la qualificació de la documentació presentada i la valoració dels criteris avaluables de 
forma automàtica conforme a la clàusula 16 del PCAP que regeix la present contractació. 
 
2. A continuació la secretària de la Mesa informa els presents que, segons el certificat emès 
des de l’eina Sobre Digital, s’han presentat les ofertes següents: 
 

Denominació social Data entrada Hora Registre d’Entrada

VESTA REHABILITACION, S.L. 09/01/2020 12:31:00 ENTRA-2020-216 

OBRES I PROMOCIONS 
ESCORSELL 

09/01/2020 21:30:00 ENTRA-2020-258 
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3. 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 un seguit d’incidències en els documents aportats per la licitadora OBRES I 
PROMOCIONS ESCORSELL, per la qual cosa se la requerirà perquè, en un termini no 
superior a tres dies hàbils, les esmeni, mitjançant comunicació per mitjans electrònics, 
d’acord amb el que preveu la clàusula 23ena del PCAP. 
 
Les incidències són les següents:  
 
- A la declaració responsable presentada s’hi fa constar que té contractada una pòlissa 

d'assegurança de responsabilitat civil que cobreix els danys i perjudicis que es puguin 
ocasionar a tercers per un import mínim de 300.00 euros, enlloc dels 300.000,00 euros 
que s’exigeix al PCAP. Cal esmenar la declaració i justificar que es disposa de 
l’assegurança per aquest darrer import, així com la seva vigència. 
 

- La licitadora declara que està exempta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i que 
les circumstàncies que donaren lloc a l’exempció són vigents. Cal justificar l’exempció o 
esmenar la declaració en sentit contrari. 
 

- La licitadora declara que està inscrita al RELI. Efectuada consulta a aquest registre, es 
comprova que l'empresa no està inscrita o està en procés d'Inscripció. Cal aportar 
justificant de la sol·licitud d’inscripció. 
 

- A la declaració responsable d’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals 
mínims establerts com a solvència mínima (Model III) s’hi ha adjuntat la declaració 
responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb 
l’Administració. Cal aportar el Model III correctament. 
 

- Al Model IV, d’acreditació i designació del cap d’obra, si fa constar que la persona que 
actuaria com a cap d’obra en cas de resultar adjudicatària és diplomada en Ciències 
Empresarials. Cal acreditar que es pot adscriure com a cap d’obra un tècnic amb el perfil 
adequat a l’exercici de les funcions que li són pròpies. 
 

- Cal acreditar el nombre d’actuacions anteriors declarades, així com el seu import, 
mitjançant certificats de bona execució. 

 
Un cop rebuda la documentació que aporti la licitadora, i examinada per la Mesa, s’emetrà 
proposta de resolució, que integrarà una classificació decreixent de les ofertes, identificant 
aquella que es consideri com a proposta d’adjudicació. 
 
Essent les 14:15 hores es dona per finalitzat el present acte, signant l’acta el president i la 
secretària de la Mesa.” 

 
En data 15 de gener de 2020 es diposita el requeriment electrònic d’esmena de 
deficiències dirigit a la licitadora OBRES I PROMOCIONS ESCORSELL, SL. 
 
Vista l’acta de la sessió celebrada per la Mesa de Contractació, en data 23 de gener 
d’enguany, el contingut literal de la qual és el següent: 
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“ACTA D’EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓ D’ESMENA PRESENTADA EN EL 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE 
REPARACIÓ I REHABILITACIÓ D'ELEMENTS DE COBERTA DE L'EDIFICI VIL·LA FLORA 
DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR. 
 
Lloc:                 Sala de Juntes  
Data:                 23/01/2020 
Horari:              12:00 h 
Hi assisteixen:   Josep Tenas Soler, Regidor delegat de Platges i Brigada d’obres i serveis 

   Anna Martín Masó, arquitecta tècnica municipal 
   Cristina Cabruja Sagré, secretària accidental 
   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 10 de desembre de 2019, essent l’últim dia per a presentar ofertes el 30 de desembre 
de 2019, a les 23:59 hores, si bé la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de 
data 30 de desembre de 2019, va prendre l’acord d’ampliació en deu dies naturals el termini 
per a la presentació d’ofertes, això és, fins el dia 9 de gener de 2020, a les 23:59 h. 
 
En data 14/01/2020 va tenir lloc l’acte públic de qualificació i obertura de les proposicions 
presentades. 
 
En data 15/01/2020 es requereix la licitadora OBRES I PROMOCIONS ESCORSELL, perquè, 
en un termini no superior a tres dies hàbils, esmeni les deficiències detectades en la 
documentació presentada. 
 
En  data 17/01/2020 RE542, la licitadora presenta la documentació destinada a l’esmena de 
deficiències. 
 
La classificació de les ofertes presentades va ser la següent: 

A - Oferta econòmica 

Preu licitació (sense IVA) 156.248,52 €

Puntuació màxima 65 punts

Baixa més econòmica (Bmax) 6,63%
 

Licitador Oferta (IVA exclòs) Baixa Puntuació 

VESTA REHABILITACION, SL      145.893,76 €  6,63% 65,00 

OBRES I PROMOCIONS ESCORSELL      129.500,00 €  3,00% 61,81 

 

B - Millores fusteria 

Valoració de la millora 
 

2.300,00 € per unitat (PEM)

Puntuació 4 punts per finestra

Puntuació màxima 12 punts
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Licitador Núm. finestres Punts 

VESTA REHABILITACION, SL 3 12 

OBRES I PROMOCIONS ESCORSELL 3 12 

C - Millores ambientals materials obra 

Puntuació 3 punts
 

Licitador Sí/NO Punts 

VESTA REHABILITACION, SL SÍ 3 

OBRES I PROMOCIONS ESCORSELL SÍ 3 

D - Millores en l'equip responsable de l'obra 

Puntuació màxima 20 punts

Puntuació màxima cap d'obra 10 punts

Puntuació màxima encarregat 10 punts
 

 Cap d'obra Encarregat d'obra 

Licitador 
Import 

Acumulat 
experiències

Nombre 
actuacions

Import 
Acumulat 

experiències 

Nombre 
d'actuacions

VESTA REHABILITACION, SL 1.880.646 5    1.880.646  5 

OBRES I PROMOCIONS 
ESCORSELL 

908.130 10      908.130  10 

 
 Cap d'obra Encarregat d'obra TOTAL 

Licitador 
Import 

Acumulat 
experiències

Nombre 
actuacions

Import 
Acumulat 

experiències 

Nombre 
actuacions 

Cap 
+ 

Encarregat

VESTA REHABILITACION, SL 5 3 5 3 16 

OBRES I PROMOCIONS 
ESCORSELL 

5 5 5 5 20 

 
TOTAL: 
 

 Punts 

 A B C D Total 

VESTA REHABILITACION, SL 65,00 12 3 16 96,00 

OBRES I PROMOCIONS ESCORSELL 61,81 12 3 20 96,81 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
A la clàusula 13ena del PCAP es fa constar que, d’acord amb el que disposa l’article 159.4.a) 
LCSP, tots els licitadors que es presentin a licitacions efectuades a través d’aquest 
procediment simplificat han d’estar inscrits en el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic (ROLECE) i/o en el registre oficial de la comunitat autònoma 
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corresponent (RELI), en la data final de presentació d’ofertes sempre que la concurrència no 
es vegi limitada. 
 
Un cop examinada la documentació aportada per la licitadora, en concret, el justificant emès 
per la Direcció General de Contractació Pública, es comprova que la sol·licitud d’inscripció al 
RELI s’ha efectuat en data 17/01/2020, amb posterioritat a la finalització del termini per a la 
presentació d’ofertes, el 09/01/2020, per la qual cosa s’ha de considerar exclosa del 
procediment de licitació. 
 
Tot seguit, la Mesa emet proposta de resolució d’adjudicació a favor de la segona licitadora, 
VESTA REHABILITACIÓN, SL, pel preu ofert de 145.893,76 euros, IVA exclòs, a la qual es 
requerirà que abans de l’adjudicació, i dins del termini de 7 dies hàbils comptadors des de la 
data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article 159.4 de la LCSP aporti la 
documentació prevista a la clàusula 24ena del PCAP, així com el document acreditatiu de la 
constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 22ena del 
PCAP. 
 
Essent les 12:20 hores es dona per finalitzat el present acte, signant l’acta el president i la 
secretària de la Mesa.” 

 
En data 27 de gener de 2020 RS419 es practica el requeriment a la mercantil VESTA 
REHABILITACIÓN, SL de la documentació relacionada a la clàusula 24ena del PCAP, 
així com del document acreditatiu de la constitució, davant de la Tresoreria municipal, 
de la garantia definitiva, per import de set mil dos-cents noranta-quatre euros amb 
seixanta-nou cèntims (7.294,69 €), corresponents al 5% del preu d’adjudicació del 
contracte, 145.893,76 euros (IVA exclòs). 
 
En data 04/02/2020 RE1100 la licitadora aporta la documentació requerida i solꞏlicita 
que la garantia definitiva es consideri dipositada en compensació, mitjançant la modalitat 
de retenció de preu de les factures inicials i fins a cobrir l’import total de la garantia, 
segons preveu la clàusula 22ena del PCAP. 
 
Vista l’acta de la sessió celebrada per la Mesa de Contractació, en data 21 de febrer 
d’enguany, en la qual es fa constar que, un cop examinada tota la documentació 
aportada per la licitadora en data 04/02/2020 RE1100, es comprova que no s’acredita 
l’efectiva disposició de mitjans que s’havia compromès a dedicar o adscriure a l’execució 
del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. Concretament, no s’acredita amb 
cap document que es disposi del senyor xxxxx com a encarregat d’obra, segons es feia 
constar a la documentació aportada en la seva oferta, per la qual cosa la Mesa acorda 
comunicar aquesta deficiència a la licitadora, per tal que l’esmeni en el termini màxim 
de tres dies hàbils. 
 
En data 26 de febrer de 2020 RE1980, la mercantil VESTA REHABILITACIÓN, SL ha 
aportat la documentació administrativa acreditativa de l’efectiva disposició de mitjans 
que s’havia compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb 
l’article 76.2 de la LCSP. 
 
Fonaments de dret: 
 
L’òrgan competent per adjudicar el contracte és l’Alcaldia, puix que el valor estimat del 
contracte puja la quantitat de 195.709,22 euros, IVA exclòs, i per tant, no supera ni el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la quantia de 
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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: 
 
Primer.- Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació, segons les actes dels dies 
14 i 23 de gener i 21 de febrer, de 2020. 
 
Segon.- Declarar exclosa de la licitació la mercantil OBRES I PROMOCIONS 
ESCORSELL, SL per haver-se constatat que la seva solꞏlicitud d’inscripció al RELI s’ha 
efectuat en data 17/01/2020, amb posterioritat a la finalització del termini per a la 
presentació d’ofertes, el 09/01/2020. 
 
Tercer.- Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de reparació i rehabilitació 
d'elements de coberta de l'edifici Vilꞏla Flora de l’Ajuntament de Canet de Mar, a 
l’empresa VESTA REHABILITACIÓN, SL, amb CIF núm. B64892839,  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 
Vilꞏla Flora de Canet de Mar”, redactat per l’arquitecte Xavier Guitart Tarrés, de Guitart 
arquitectura i ass., SLP, i a l’oferta presentada pel propi licitador, que s’accepta i que és 
la següent: 
 

 Compromís de restauració de 3 unitats de finestra original de fusta d’una mida 
aproximada de 2,50 m d’alt per 1 m d’ample, d’acord amb els criteris que es 
determina a la partida d’obra de “restauració de fusteries de la torre”. 
 

 Compromís d’aplicació de materials d’impermeabilització i pintura que 
compleixin amb els criteris de baixes emissions de contaminants establerts pels 
sistemes de certificació d’Etiqueta Ecològica de la Unió Europea o equivalent. 

 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el seu preu no serà objecte de revisió. 
 
Quart.- El termini d’execució d’aquest contracte és de 6 mesos, a comptar des de la 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra. 
 
Cinquè.- En el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte, 
l’adjudicatari haurà d’aportar el Pla de Seguretat i Salut en l’obra amb el corresponent 
informe del coordinador de seguretat, per tal que sigui sotmès a l’oportuna aprovació 
per part de la Corporació municipal. 
 
Sisè.- El termini de garantia del present contracte és d'un any, a comptar del dia següent 
al de l’acta de recepció, d’acord amb l’article 243.3 de la LCSP. 
 
Setè.- 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). 
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Vuitè. - Disposar la despesa per import de cent setanta-sis mil cinc-cents trenta-un euros 
amb quaranta-cinc cèntims (176.531,45 €), IVA inclòs, en favor del tercer VESTA 
REHABILITACIÓN, SL, amb CIF núm. B64892839, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 20 93300 63200, del vigent pressupost ordinari per a l’any 2020 (Doc. D 
núm. 220200001323). 
 
Novè.- 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 19 del PCAP. 
 
Desè.- 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. 
 
Onzè.- Comunicar el present acord als Serveis econòmics municipals i al responsable 
del contracte.  
Dotzè.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
3.6.2. APROVACIÓ DE DECLARACIÓ DESERTA DE LA LICITACIÓ DE LES OBRES 
D'ADEQUACIÓ DE LA NAU DE LA BRIGADA MUNICIPAL 
 
Fets: 
 
En virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari 
de data 28 de novembre de 2019, s’incoa l’expedient de contractació, mitjançant 
procediment simplificat, tramitació ordinària, per a la contractació de 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, essent el pressupost 
base de licitació del present contracte de 115.271,39 euros, IVA exclòs, el qual puja la 
quantitat de 24.206,99 euros. Així mateix, en virtut de l’acord esmentat, s’aprova el plec 
de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars, que ha de regir 
l’esmentada contractació. 
 
La convocatòria de la licitació es publica en el perfil del contractant de la Corporació en 
data 29 de novembre de 2019, essent el darrer dia per a presentar ofertes el 2 de gener 
de 2020, a les 23:59 hores. 
 
Atès que segons consta al certificat de l’eina del sobre digital, de data 17 de gener 
d’enguany, durant el termini de presentació d’ofertes, s’han presentat les proposicions 
següents: 

Denominació social Data entrada Hora Registre d’Entrada 

MONTCRUMA,S.L.U. 30/12/2019 22:23:00 ENTRA-2019-11727 

IRON GLOBAL S.L. 31/12/2019 11:56:00 ENTRA-2019-11736 

INSTALꞏLACIONS BALCELLS S.L. 02/01/2020 23:58:00 ENTRA-2020-49 

 
La Mesa de Contractació es reuneix en data 9 de gener d’enguany, amb el resultat que 
consta a l’acta, el contingut literal de la qual és el següent: 
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“ACTA DE QUALIFICACIÓ I OBERTURA DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES EN EL 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES 
D'ADEQUACIÓ DE NAU PER A ÚS DE LA BRIGADA MUNICIPAL A LA PÇA. PERE 
LLAUGER PRIM 2, NAU 12 
 
Lloc:           Sala de Juntes  
Data:            09/01/2020 
Horari:         10:30 h 
Hi assisteixen: Josep Tenas Soler, Regidor delegat de Platges i Brigada d’obres i serveis 

   Anna Martín Massó, arquitecta tècnica municipal 
   Cristina Cabruja Sagré, secretària accidental 
   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 29 de novembre de 2019, essent l’últim dia per a presentar ofertes el 2 de gener 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 
 
1. Constituïda la Mesa el president informa que l’objecte de la sessió és l’obertura de les 
proposicions rebudes en el procediment obert simplificat per l’adjudicació de les obres 
d'adequació de nau per a ús de la Brigada municipal a la Pça. Pere Llauger Prim 2, nau 12, 
la qualificació de la documentació presentada i la valoració dels criteris avaluables de forma 
automàtica conforme a la clàusula 16 del PCAP que regeix la present contractació. 
 
2. A continuació la secretària de la Mesa informa els presents que, segons el certificat emès 
des de l’eina Sobre Digital, s’han presentat les ofertes següents: 
 

Denominació social Data entrada Hora Registre d’Entrada 

MONTCRUMA,S.L.U. 30/12/2019 22:23:00 ENTRA-2019-11727 

IRON GLOBAL S.L. 31/12/2019 11:56:00 ENTRA-2019-11736 

INSTAL·LACIONS BALCELLS S.L. 02/01/2020 23:58:00 ENTRA-2020-49 

 
3. 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 
constata que ha aportat correctament la documentació exigida pel PCAP. 
 
4. Seguidament la Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de les ofertes 
econòmiques, tenint en compte els criteris previstos a l’esmentada clàusula 16 del PCAP, en 
els termes següents: 
 
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 
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- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

    
 

Pi = 30 – 30 x   

 
On: 
 
Pi   és la puntuació obtinguda per la proposició (i) 
Bmax  és el percentatge de baixa de l’oferta més econòmica 
Bi  és el percentatge de baixa ofert per la proposició (i) 
 
Es comprova que la licitadora MONTCRUMA, SLU ha presentat una oferta per import de 
132.225,50 euros, més l’IVA, que ascendeix a 27.767,35 euros, import que supera l’import 
màxim de la licitació, per la qual cosa, queda exclosa. 
 
 

Licitador Oferta (sense IVA) Baixa Puntuació 

MONTCRUMA SLU   

IRON GLOBAL SL 109.993,41 € 4,58% 6,27 

INSTAL·LACIONS BALCELLS SL 114.985,48 € 0,25% 0,37 

 
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. Cadascuna de les preses de recàrrega haurà de portar com a mínim un connector 
de càrrega tipus schuko i un altre tipus 2 (Mennekes o M3T2).  Aquesta millora es valora en 
2.636,21 €/presa de recàrrega (IVA inclòs). 
 

Licitador Núm. preses recàrrega Punts 

MONTCRUMA SLU   

IRON GLOBAL SL 0 0 

INSTAL·LACIONS BALCELLS SL 4 40 

 
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. Es valorarà en 30 punts si s’ofereix. Aquesta millora es valora en 9.450,99 
€ (IVA inclòs). 
 

Licitador SÍ/NO Punts 

MONTCRUMA SLU 0 

IRON GLOBAL SL SÍ 30 

INSTAL·LACIONS BALCELLS SL SÍ 30 
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Puntuació total: 
 

  Punts 

  A B C Total 

MONTCRUMA SLU --- 0 0 0,00 

IRON GLOBAL SL 6,27 0 30 36,27 

INSTAL·LACIONS BALCELLS SL 0,37 40 30 70,37 

 
 
A la vista de la puntuació obtinguda, la licitadora INSTAL·LACIONS BALCELLS, SL és la que 
ha presentat l’oferta més avantatjosa.  
 
La Mesa acorda proposar a l’òrgan de contractació l’exclusió de la licitadora MONTCRUMA, 
SLU, i l’adjudicació del contracte d’execució de les obres d'adequació de nau per a ús de la 
Brigada municipal a la Pça. Pere Llauger Prim 2, nau 12, a l’empresa INSTAL·LACIONS 
BALCELLS, SL, pel preu de 114.985,48 euros, més IVA, que ascendeix a 24.146,95 euros, si 
bé prèviament a l’adjudicació es requerirà el licitador perquè, en el termini de 7 dies hàbils a 
comptar des de la data d’enviament del requeriment electrònic, s’aporti la documentació 
relacionada a la clàusula 24ena del PCAP, així com el document acreditatiu de la constitució 
de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 22ena del PCAP.  
 
Essent les 11:00 hores es dona per finalitzat el present acte, signant l’acta el president i la 
secretària de la Mesa.” 

 
En data 10 de gener de 2020 es diposita el requeriment electrònic de documentació 
prèvia a l’adjudicació dirigit a la licitadora INSTALꞏLACIONS BALCELLS, SL, segons 
preveu la clàusula 24ena del PCAP, així com del document acreditatiu de la constitució 
de la garantia definitiva, per import de cinc mil set-cents quaranta-nou euros amb vint-i-
set cèntims (5.749,27 €), corresponents al 5% del preu d’adjudicació del contracte, 
114.985,48 euros (IVA exclòs), d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 22ena del 
PCAP. 
 
En data 21 de gener de 2020 RE594, la mercantil INSTALꞏLACIONS BALCELLS, SL 
aporta nova documentació i la Mesa de contractació es reuneix en data 23 de gener. A 
l’acta de la sessió s’hi fa constar el següent: 
 

“Desenvolupament de la sessió 
 
Un cop examinada tota la documentació aportada, es comprova que no s’ha presentat el 
document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix 
a la clàusula 22ena del PCAP, per import de  cinc mil set-cents quaranta-nou euros amb vint-
i-set cèntims (5.749,27 €), corresponents al 5% del preu d’adjudicació del contracte, sinó un 
document del Banc Santander on es fa constar que està en estudi l’operació d’aval sol·licitada 
per la licitadora. 
 
La Mesa considera que no s’ha donat resposta al requeriment i que l’empresa licitadora, 
segons preveu la clàusula 24ena del PCAP, ha retirat la seva oferta, per la qual cosa es 
procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en 
què hagin quedat classificades les ofertes, IRON GLOBAL, SL. 
 
Prèviament a l’adjudicació es requerirà la segona licitadora perquè, en el termini de 7 dies 
hàbils a comptar des de la data d’enviament del requeriment electrònic, s’aporti la 
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documentació relacionada a la clàusula 24ena del PCAP, així com el document acreditatiu de 
la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 22ena del 
PCAP. 
 
Essent les 13:30 hores es dona per finalitzat el present acte, signant l’acta el president i la 
secretària de la Mesa.” 
 

En data 27 de gener de 2020 es diposita el requeriment electrònic, atorgant un termini 
de set dies hàbils a la licitadora IRON GLOBAL, SL per tal que aporti la documentació 
prèvia a l’adjudicació, segons preveu la clàusula 24ena del PCAP, així com el document 
acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, per import de cinc mil quatre-cents 
noranta-nou euros amb seixanta-set (5.499,67 €), corresponents al 5% del preu 
d’adjudicació del contracte, 109.993,41 euros (IVA exclòs). 
 
La Mesa de contractació es reuneix en data 21 de febrer a l’objecte d’examinar la 
documentació aportada per la licitadora. A l’acta de la Mesa d’aquesta data s’hi fa 
constar el següent: 
 

“Examinada tota la documentació aportada per la licitadora en data 04/02/2020 RE1097, es 
comprova que: 
 

- No s’acredita l’efectiva disposició dels mitjans humans que es compromet a dedicar 
o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP (cap d’obra 
i encarregat d’obra) 

- No s’adjunta el rebut conforme s’ha pagat l’assegurança. 
 
La Mesa acorda comunicar aquestes deficiències a la licitadora, per tal que l’esmeni en el 
termini màxim de tres dies hàbils.” 

 
En data 26 de febrer de 2020 es diposita el requeriment electrònic en virtut del qual 
s’atorga un termini de tres dies hàbils a la licitadora IRON GLOBAL, SL per tal que 
esmeni les deficiències detectades en la documentació aportada, sense que consti que 
fins al dia de la data s’hagi donat compliment al requeriment efectuat. 
 
Fonaments de dret: 
 
L’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), regulador del 
procediment obert simplificat, preveu que un cop celebrat l’acte públic d’obertura dels 
sobres que contenen les ofertes de les licitadores, la mesa procedeix a requerir 
l’empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant una comunicació electrònica 
per tal que constitueixi la garantia definitiva, així com que aporti el compromís a què es 
refereix l’article 75.2 i la documentació justificativa que disposa efectivament dels mitjans 
que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte de conformitat 
amb l’article 76.2; i tot això en el termini de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament de la 
comunicació. 
 
El mateix article preveu que en cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat 
proposat com a adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s’ha d’efectuar una 
proposta d’adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, i se li ha d’atorgar el 
termini corresponent per constituir la garantia definitiva esmentada.  
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L’article 150 LCSP estableix que si no s’executa adequadament el requeriment en el 
termini assenyalat, s’entén que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedeix a exigir-
li l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de 
penalitat, que s’ha de fer efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si s’ha 
constituït, sense perjudici del que estableix la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 71. 
 
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.- Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació, segons les actes dels dies 
9 i 23 de gener i 21 de febrer de 2020. 
 
Segon.- Declarar exclosa de la licitació la mercantil MONTCRUMA, SLU, per haver 
presentat una oferta per import superior a l’import màxim de la licitació. 
 
Tercer.- Tenir per desistida la mercantil INSTALꞏLACIONS BALCELLS, SL, per no haver 
donat correcte compliment al requeriment de documentació previ a l’adjudicació. 
 
Quart.- Entendre que la mercantil IRON GLOBAL, SL ha retirat la seva oferta, per haver 
expirat el termini que li havia estat atorgat per a l’esmena de la documentació  sense 
que s’hagi donat resposta al requeriment, i exigir-li l’import del 3% del pressupost base 
de licitació (IVA exclòs), en concepte de penalitat: 
 

115.271,39 € x 3% = 3.458,14 € 
 
A tal efecte, s'emetrà la liquidació corresponent per al seu ingrés en termini de recaptació 
voluntari. De no realitzar-se l'ingrés en el termini indicat, es procedirà al seu cobrament 
en via de constrenyiment, sense perjudici que a més es consideri procedent l'inici 
d'expedient per a la declaració de prohibició de contractar establida en l'art. 71.2.a) 
LCSP. 
 
Cinquè.- Declarar deserta la licitació incoada en virtut de l’acord adoptat per la Junta de 
Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 28 de novembre de 2019, per a la 
contractació, mitjançant el procediment simplificat, tramitació ordinària, de 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. 
 
Sisè.- Anular l’autorització de despesa acordada per la Junta de Govern Local, en sessió 
de caràcter ordinari de data 28 de novembre de 2019, feta amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 20 15320 63200, per import de cent trenta-nou mil quatre-cents setanta-
vuit euros amb trenta-vuit cèntims (139.478,38 €), i barrar el document comptable A núm. 
220190014647. 
 
Setè.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Vuitè.- Comunicar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.  
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3.6.3.  CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’HABITATGE 
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada per la Sra. XXX i XXX, en virtut de la qual sol.liciten llicència 
d’obres majors per a la construcció d’habitatge, d’acord amb el projecte bàsic redactat 
per l’arquitecte Sr. XXX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 29/01/2020, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data de 20 de novembre de 2019 es presenta solꞏlicitud de llicència d’obres majors 
per a la construcció d’habitatge unifamiliar. 
 
Al projecte bàsic presentat es determina un pressupost d’execució material de 96.210,00 
€. S’aporta estudi bàsic de seguretat i salut i assumeix d’obra. 
 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per acord de la 
CTUB en sessió de 18 de juliol de 2019 (POUM). 

- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 

- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl. 

- Ordenances fiscals vigents. 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Consultat el POUM de Canet de Mar, aprovat definitivament per la CTUB 
en sessió de 18 de juliol de 2019, es constata que la parcelꞏla corresponent al carrer 
Puig i Cadafalch núm. 17 està classificada de sòl urbà consolidat i té el seu aprofitament 
limitat pels paràmetres de la zona amb clau “R5s” corresponent a “cases agrupades, 
carrer Verdaguer i Callís”. La normativa urbanística estableix els paràmetres de cases 
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unifamiliars en filera amb una separació a llindars i a carrer de 3 m, en aquest cas la 
parcelꞏla limita amb una zona “R6c” de cases unifamiliars aïllades a la qual també s’ha 
de respectar la separació de 3 m. El nombre màxim de plantes admès per la normativa 
és de planta baixa i dues plantes pis, amb una alçada reguladora màxima de 10 m. 
 
SEGONA.- Al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 96.210,00 
€. Per contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el pressupost establert és de 
123.170,89 €. Conseqüentment, el pressupost de referència a aplicar per a la llicència 
d’obres solꞏlicitada d’acord amb l’ordenança fiscal vigent és el major dels esmentats, és 
a dir, 123.170,89 €. 
 
TERCERA.- L’art. 62.12 de la normativa del POUM estableix que s’entén com a tanca 
calada aquella que té com a mínim un 30% de forat. 
 
QUARTA.- L’art. 62 de la normativa del POUM regula les tanques a espai públic i entre 
veïns. Al projecte aportat es defineix la tanca a carrer, si bé no es defineixen les tanques 
a veïns. En cas de realitzar tanques noves hauran de ser opaques fins a una alçada 
màxima de 0,80 m i calades o vegetals fins un màxim de 2,00 m totals. 
 
CONCLUSIONS: 
 
La solꞏlicitud d’obres majors per a habitatge unifamiliar d’acord amb el projecte 
presentat, respecta els paràmetres urbanístics d’aplicació, conseqüentment s’informa 
favorablement a la llicència d’obres solꞏlicitada. Tant mateix, caldrà ajustar els imports 
de taxes i impostos al pressupost de referència que estableix l’ordenança municipal de 
123.170,89 €. 
 
Donat que es presenta un projecte bàsic, es considera necessari aportar el projecte 
executiu corresponent que haurà de recollir els següents punts: 
 

1. En cas de realitzar tanques noves a veïns hauran de ser opaques fins a una 
alçada màxima de 0,80 m i calades o vegetals fins un màxim de 2,00 m totals 
(art. 62 POUM). 

2. La part calada de les tanques, tant a carrer com a veïns, haurà de tenir un mínim 
del 30% de forat (art. 62.12 POUM). 

3. Justificar el CTE-HR d’acord amb el mapa de soroll de Canet de Mar (a l’apartat 
3.6 del projecte presentat es fa referència de forma errònia a l’absència del mapa 
de soroll per part del municipi de Mataró) 

4. Justificar el CTE-HE d’acord amb la zona corresponent a Canet de Mar (a 
l’apartat  3.7 de la memòria del projecte presentat es fa referència de forma 
errònia a la zona corresponent a Mataró). 

 
El projecte executiu haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis tècnics municipals abans 
de l’inici de les obres.” 
 
Vist l’informe de la TAG d‘Urbanisme, emès en data 30/01/2020, que es transcriu a 
continuació: 
 
 
 



 

46 
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 

“INFORME JURÍDIC 
 
FETS 
 
En data 20/11/2019 RE10249 les senyores XXX i XXX solꞏliciten llicència d’obres per a 
la construcció d’un habitatge unifamiliar, d’acord amb el projecte bàsic redactat pel 
senyor XXX. 
 
L’arquitecta municipal emet informe favorable en data 30/01/2020. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’Urbanisme (TRLU), 
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística (RPLU),  
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques (LPACAP), 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 

serveis dels ens locals (ROAS), 
- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 

d’edificació i ús del sol, 
- Ordenances fiscals vigents. 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes 
a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), segons el qual 
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta 
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de 
transformació o utilització del sòl o del subsol, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a llicència 
urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instalꞏlació de nova planta, i les 
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instalꞏlacions 
ja existents. 
 
Segona.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
solꞏlicitud de les interessades. La solꞏlicitud compleix els requisits establerts en l’article 
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, va  documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 
ROAS. 
 
En data 30/01/2020 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte 
presentat si bé, donat que es presenta un projecte bàsic, es considera necessari aportar 
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el projecte executiu, que haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis tècnics municipals 
abans de l’inici de les obres. 
 
Tercera.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra major, 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat 
a ingressar és la que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 €
Superfície Import 

Obra nova 3,34 €/m2 146,42 m2 489,04 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 19/11/2019 la senyora xxxxxxx va efectuar 
l’ingrés d’aquest import. 
 
Quarta.- Pel que fa l’ICIO, d’acord amb el que es fa constar a l’informe de l’arquitecta 
municipal, de data 30/01/2019, al projecte presentat consta un pressupost d’execució 
material de 96.210,00 euros. Per contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el 
pressupost resultant és de 123.170,89 euros, per la qual cosa la quota a liquidar per 
aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
123.170,89 € 4%  4.926,84 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 19/11/2019 la senyora XXX va efectuar 
l’ingrés de 3.848,40 euros, d’acord amb el pressupost declarat. Cal, doncs, ingressar 
l’import complementari, 1.078,44 euros. 
 
Cinquena.- Pel que fa la garantia per la correcta reposició dels béns públics que 
poguessin resultar afectats per les obres, és la que resulta del càlcul següent: 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 2% PEM 2.463,42 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 19/11/2019 la senyora xxxxxx va dipositar 
1.924,20 euros per aquest concepte. Cal dipositar l’import necessari per completar la 
garantia, 539,22 euros. 
  
Sisena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, no consta acreditat a 
l’expedient que s’hagi aportat el document d'acceptació, signat per un gestor de residus 
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus, en 
compliment del que preveu la Disposició Final Primera del Reial Decret 210/2018, de 6 
d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). En aquest document 
hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de 
dipòsit per a la posterior gestió. 
 
Setena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, 
si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 2019/1041, 
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de data 18 de juny de 2019, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que 
en la resolució d’atorgament es faci constar el següent: 
 
“Considerant que l'adopció d'aquesta resolució 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.” 
 
CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement 
l’atorgament de la llicència solꞏlicitada si bé, prèviament a l’obtenció de la llicència, 
caldrà efectuar l’ingrés complementari corresponent a l’ICIO i la garantia de reposició 
dels béns municipals. 
 
Com a condició suspensiva, abans de l’inici de l’obra, caldrà aportar el projecte 
d’execució, visat, que haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis tècnics municipals, 
en compliment del que disposa l’article 6.6 in fine de l’Ordenança reguladora de la 
informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl.” 
 
Es comprova que, en data 13 de febrer d’enguany, s’han efectuat els pagaments 
complementaris corresponents a l’ICIO i a la garantia per imports de mil setanta vuit 
euros amb quaranta-quatre cèntims d’euro (1.078,44€) I cinc-cents trenta-nou euros 
amb vint-i-dos cèntims d’euro (539,22€), respectivament. 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d‘edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
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.- Concedir llicència d’obres majors a les Sres. XXX i XXX, llicència d’obres 
majors per a la construcció d’habitatge, d’acord amb el projecte bàsic redactat per 
l’arquitecte Sr. XXX, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les 
següents condicions: 
 
Donat que es presenta un projecte bàsic, es considera necessari aportar el projecte 
executiu corresponent que haurà de recollir els següents punts: 
 

1. En cas de realitzar tanques noves a veïns hauran de ser opaques fins a una 
alçada màxima de 0,80 m i calades o vegetals fins un màxim de 2,00 m totals 
(art. 62 POUM). 

2. La part calada de les tanques, tant a carrer com a veïns, haurà de tenir un mínim 
del 30% de forat (art. 62.12 POUM). 
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3. Justificar el CTE-HR d’acord amb el mapa de soroll de Canet de Mar (a l’apartat 
3.6 del projecte presentat es fa referència de forma errònia a l’absència del mapa 
de soroll per part del municipi de Mataró) 

4. Justificar el CTE-HE d’acord amb la zona corresponent a Canet de Mar (a 
l’apartat  3.7 de la memòria del projecte presentat es fa referència de forma 
errònia a la zona corresponent a Mataró). 

 
El projecte executiu haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis tècnics municipals abans 
de l’inici de les obres. 
 
Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació 
provisional en concepte de l’impost s/construccions per un import de quatre-mil nou-
cents vint-i-sís euros amb vuitanta-quatre cèntims d’euro (4.926,84€) i per taxes 
urbanístiques l’import de quatre-cents vuitanta-nou euros amb quatre cèntims d’euro 
(489,04€). 
 
Tercer.- Fer constar que s’ha dipositat la garantia dels valors urbanístics en risc per 
import de dos mil quatre-cents seixanta-tres euros amb quaranta-dos cèntims d’euro 
(2.463,42€) i s’ha aportat comprovant d‘haver dipositat la fiança de residus al centre de 
reciclatge. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
- Es dona compte de la interposició d’un recurs d’apelꞏlació contra la sentència 42/2020, 
de 18 de febrer, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, solꞏlicitant que 
sigui revocada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
 - Es dona compte del Decret núm. 15/2020, emès per la Lletrada de l’Administració de 
Justícia del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en relació al 
Procediment Abreujat núm. 273/2019-F2, interposat pel senyor XXX contra l’Ajuntament 
de Canet de Mar i l’ORGT de la Diputació de Barcelona, contra la desestimació del 
recurs de reposició en relació a la solꞏlicitud de rectificació i devolució d’ingressos 
indeguts de les autoliquidacions d’IVI, acordant declarar per acabat el procediment i 
ordenant l’arxiu del recurs. 
 
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 19:35 de tot el 
que jo com a secretaria certifico. 
 


