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

LOCAL DE DATA 10 DE DESEMBRE DE 2020 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:14 
Lloc: Per vídeoconferència 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

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

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Clara Pérez González, secretària. També hi assisteix Joan Méndez Martínez, interventor 
municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2020/46 ordinari 03/12/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
 
2.1.1. Proposta Llibre Decrets segona quinzena novembre 2020 
 
2.1.2. Proposta Relació Decrets de data del 23 al 29 de novembre 2020 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/46 ordinari 03/12/2020 



 

2 
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 

 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
3 de desembre de 2020 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, per unanimitat se 
n’acorda l’aprovació. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 

 
2.1.1. LLIBRE DECRETS PRIMERA QUINZENA MES DE NOVEMBRE DE 2020 

 
Fets: 

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de Decrets corresponents a la 
segona quinzena del mes de novembre de 2020. 
 
2.1.2. RELACIÓ DECRETS DE DATA DEL 23 AL 29 DE NOVEMBRE DE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 23 al 29 de novembre de 2020 i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2020/1977 Decret rectificació material decret 1292_2020 de 12 d'agost. 23/11/2020 

RESAL2020/1978 Decret RESOLUCIÓ civisme xxx 23/11/2020 

RESAL2020/1979 Decret aprovació 3-4 certificacions de les obres de reparació d'elements de 
la coberta de l’edifici 

23/11/2020 

RESAL2020/1980 Decret 1a Tinència indemnitzacions càrrecs electes novembre 2020 23/11/2020 

RESAL2020/1981 Decret INCOACIÓ civisme xxx 23/11/2020 

RESAL2020/1982 Decret RESOLUCIÓ gossos xxx 23/11/2020 

RESAL2020/1983 Decret 1a Tinència embargaments i quota sindical octubre 2020 23/11/2020 

RESAL2020/1984 Decret INCOACIÓ civisme xxx 23/11/2020 

RESAL2020/1985 Decret aprovació factura 12 certificació obres Teatre Odèon 23/11/2020 

RESAL2020/1986 Decret canvi de titularitat nínxol - 4t departament Sant Josep 23/11/2020 

RESAL2020/1987 Decret INCOACIÓ civisme xxx 23/11/2020 

RESAL2020/1988 Decret exp.112183 23/11/2020 

RESAL2020/1989 Decret canvi nom nínxol 1580 23/11/2020 

RESAL2020/1990 Decret aprovació canvi nom nínxol - 2n pis departament de sant Josep 23/11/2020 

RESAL2020/1991 Decret RESOLUCIÓ civisme xxx 23/11/2020 

RESAL2020/1992 Decret canvi de nom de nínxol - 6è pis departament Santa Maria 23/11/2020 

RESAL2020/1993 Decret incoació 7971xxx 23/11/2020 

RESAL2020/1994 Decret convocatòria Ple extraordinari 261120 23/11/2020 

RESAL2020/1995 Decret encàrrec subministrament enllumenat pista hoquei 23/11/2020 

RESAL2020/1996 Decret autorització comissió serveis Sra. xxx 23/11/2020 

RESAL2020/1997 Decret incoació 9914xxx 24/11/2020 
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RESAL2020/1998 Decret incoació 7648x 24/11/2020 

RESAL2020/1999 Decret incoació 7453xx 24/11/2020 

RESAL2020/2000 Decret incoació 8760x 24/11/2020 

RESAL2020/2001 Decret incoació 8613xxx 24/11/2020 

RESAL2020/2002 Decret reparament de l’aixecament per l’aprovació de factures F_2020_61 24/11/2020 

RESAL2020/2003 Decret incoació B3533x 24/11/2020 

RESAL2020/2004 Decret incoació 6210xx 24/11/2020 

RESAL2020/2005 Decret incoació 359xx 24/11/2020 

RESAL2020/2006 Decret reparament de l’aixecament per l’aprovació de factures F_2020_59 24/11/2020 

RESAL2020/2007 Decret 1a TA ordenació pagaments 2020_021 24/11/2020 

RESAL2020/2008 Aixecament objecció fiscal suspensiva IES 2020 24/11/2020 

RESAL2020/2009 Decret liquidació consum electricitat mercat municipal 24/11/2020 

RESAL2020/2010 04 Decret 1r TA d'aprovació de despeses carregades en compte octubre 2020 24/11/2020 

RESAL2020/2011 Decret PS 23_11 24/11/2020 

RESAL2020/2012 Decret modificació fitxa subscriptor 24/11/2020 

RESAL2020/2013 decret  24/11/2020 

RESAL2020/2014 Decret reparament de l’aixecament per l’aprovació de factures F_2020_62 24/11/2020 

RESAL2020/2015 Decret AI 23_11 24/11/2020 

RESAL2020/2016 Decret Convocatòria JGL ordinària 26112020 24/11/2020 

RESAL2020/2017 DECRET DENEGAR CLAUSELL 13 25/11/2020 

RESAL2020/2018 DECRET MEMÒRIA VALORADA PLAÇA 11 SETEMBRE 25/11/2020 

RESAL2020/2019 Decret alta padró xxx 25/11/2020 

RESAL2020/2020 Decret alta padró d'habitants sense documentació 25/11/2020 

RESAL2020/2021 Decret alta padró 25/11/2020 

RESAL2020/2022 Decret contractació servei formació pintura a mida 25/11/2020 

RESAL2020/2023 Decret requeriment esmena documentació 25/11/2020 

RESAL2020/2024 Decret convocatòria CI Especial de Comptes 171220 25/11/2020 

RESAL2020/2025 Decret RESOLUCIÓ gossos xx 26/11/2020 

RESAL2020/2026 Decret RESOLUCIÓ gossos xx 26/11/2020 

RESAL2020/2027 Decret reconeixement antiguitat Sra xx 26/11/2020 

RESAL2020/2028 (D) Decret aprovació de factures fase O F_2020_59 26/11/2020 

RESAL2020/2029 Decret embargament salarial _xxx 26/11/2020 

RESAL2020/2030 (D) Decret aprovació de factures fase ADO F_2020_62 Novembre 26/11/2020 

RESAL2020/2031 (D) Decret aprovació factures F2020 Fase O F_2020_61 (2o quinzena 
OCTUBRE)Resolució Alcaldia 

26/11/2020 

RESAL2020/2032 Decret d'aprovació de la Mesa i convocatòria reunió 26/11/2020 

RESAL2020/2033 Decret d'Alcaldia de manament a justificar Seg 27/11/2020 

RESAL2020/2034 Decret exp.106369 27/11/2020 

RESAL2020/2035 Decret INCOACIÓ civisme x 27/11/2020 

RESAL2020/2036 Decret d'Alcaldia de transferència de crèdit 35-2020 27/11/2020 

RESAL2020/2037 (D) Decret 1a Tinència aprovació variables nòmina octubre 2020 27/11/2020 

RESAL2020/2038 Decret reconeixement antiguitat SR. xxx 27/11/2020 

RESAL2020/2039 (D) Decret aprovació nòmina mes de novembre 2020 27/11/2020 

RESAL2020/2040 Decret INCOACIÓ civisme xx 27/11/2020 

RESAL2020/2041 Decret llicència gas Pere Deleglisé 3 27/11/2020 

RESAL2020/2042 Decret INCOACIÓ gossos xx 27/11/2020 

RESAL2020/2043 Decret RESOLUCIÓ civisme xx 27/11/2020 

RESAL2020/2044 Decret INCOACIÓ civisme xx 27/11/2020 

RESAL2020/2045 Decret RESOLUCIÓ gossos xx 27/11/2020 
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RESAL2020/2046 Decret INCOACIÓ civisme x 27/11/2020 

RESAL2020/2047 Decret RESOLUCIÓ civisme xx 27/11/2020 

RESAL2020/2048 Decret RESOLUCIÓ civisme xx 27/11/2020 

RESAL2020/2049 Decret RESOLUCIÓ civisme 27/11/2020 

RESAL2020/2050 Decret RESOLUCIÓ gossos xx 27/11/2020 

RESAL2020/2051 Decret exp.112286 27/11/2020 

RESAL2020/2052 Decret AI 25_11 27/11/2020 

RESAL2020/2053 Decret RESOLUCIÓ civisme xxxx 27/11/2020 

RESAL2020/2054 Decret renovació targeta d'aparcament  27/11/2020 

 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i presidenta de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51 del text 
refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. 
Un cop sotmès a la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i 
es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 

 
 3.1. Secretaria 
 

3.1.1. ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, 
DEL SUBMINISTRAMENT, EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT, DE 
L’ENLLUMENAT NADALENC 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de setembre d’enguany, va acordar 
incoar expedient per a la contractació, per procediment obert simplificat, del subminis-
trament, en règim de lloguer, d’enllumenat nadalenc, essent el pressupost base de lici-
tació de 40.000,00 €, IVA inclòs. 
 
La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 14 de setembre de 2020. 
 
Segons consta al certificat de l’eina del sobre digital, de data 30 de setembre d’enguany, 
durant el termini de presentació d’ofertes, s’han presentat les proposicions següents: 
 

1. Ximenez Catalunya, S.L.  
 

Vist el contingut de l’acta de la Mesa de contractació, de data 1 d’octubre d’enguany, la 
transcripció literal de la qual és la següent: 
 

“ACTA D’OBERTURA, QUALIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS SOBRES PRESENTATS EN EL 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT, EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT, DE L’ENLLUMENAT 
NADALENC 

 
Lloc:                 Mesa Virtual reunida mitjançant videoconferència 
Data:                 01/10/2020 
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Horari:              12.40 h 
Hi assisteixen:  Anna Maria Casas Donadeu, presidenta 
 Maria Dolores Dempere Domínguez, tècnica d’autoempresa 
 Joan Méndez Martínez, interventor municipal 
 Clara Pérez González, secretària municipal 

Cristina Cabruja Sagré, que actua com a secretària de la Mesa de Contrac-
tació 

Desenvolupament de la sessió 

 
1. Objecte de la sessió és l’obertura dels sobres presentats per a la contractació del subministra-
ment, en la modalitat d’arrendament, de l’enllumenat nadalenc, per a la seva qualificació i valo-
ració, si s’escau. 
 
2. Constituïda la Mesa, la secretària municipal informa els presents que segons el certificat emès 
des de l’eina Sobre Digital, s’han presentat les següents ofertes: 
 
Denominació social Data entrada Hora  Registre d’Entrada 
Ximenez Catalunya, SL 29/09/2020 19:29  ENTRA-2020-9082 
 
3. Seguidament els custodis definits a la configuració dels sobres a la Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública, procedeixen a aplicar credencials per tal de permetre l’obertura 
del sobre presentat per l’únic licitador. 
 
4. A continuació la secretària municipal procedeix a la lectura de l’oferta presentada pel licita-
dor Ximenez Catalunya, SL: 
 

Oferta econòmica 
IVA exclòs Motius addicionals 

Elements 
3D 

Estoc de 
seguretat 

32.000,00 € Entre 2 i 3,4 m:    4 
Entre 3,5 i 4,5 m: 3 
Més de 4,5 m:      2 

10 1 

 
5. A la vista de l’anterior, la Mesa de contractació acorda, per unanimitat, requerir a la mercantil 
Ximenez Catalunya, SL, per tal que aporti la documentació indicada al punt V del quadre de 
característiques específiques del plec de clàusules administratives particulars i, en cas que 
l’aporti dins de termini, proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte per al 
subministrament, en la modalitat d’arrendament, de l’enllumenat nadalenc, a la mercantil 
Ximenez Catalunya, SL, en ser l’únic licitador presentat i ajustar-se la seva oferta al que es 
disposa al plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que regeixen 
el present contracte. 
 
Essent les 12:58 hores es dona per finalitzat el present acte.” 
 
Atès que segons es desprèn de l’anterior acta emesa per la Mesa de Contractació, la 
mercantil Ximenez Catalunya, SL, ha estat proposada per a l’adjudicació del contracte. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm 2020/1633 de data 8 d’octubre d’enguany 
es va requerir a la mercantil Ximenez Catalunya, SL per  tal que en el termini de 7 dies 
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment, acredités, la disposició 
dels mitjans humans i materials que s’havia compromès a adscriure al contracte i 
acredités la constitució, a disposició de la Tresoreria municipal, d’una garantia definitiva, 
xifrada en 1.600,00 €. 
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Atès que en data 27 d’octubre  d’enguany  la mercantil Ximenez Catalunya SL, ha di-
positat la garantia definitiva requerida i va presentar una disposició de mitjans no sufi-
cientment justificada. 
 
 Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm 2020/1799 de data 2 de novembre d’en-
guany se li demana una esmena per tal que en el termini de 3 dies hàbils a comptar des 
de l’endemà de la recepció del requeriment, acredités, l’efectiva disposició de mitjans 
que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució dels contracte. 
 
Atès que la mercantil Ximenez Catalunya, SL, ha aportat tota la documentació 
administrativa exigida pel plec de clàusules administratives particulars i ha acreditat la 
constitució de la garantia definitiva per import de 1.600,00 €, segons es desprèn de l’Acta 
de la reunió de la Mesa de Contractació de data 25 de novembre d’enguany . 
 
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. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que disposa l’article 
150.3 LCSP, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de subministrament, en règim de lloguer, de l’enllumenat 
nadalenc, a la societat Ximenez Catalunya, SL amb CIF núm. B65848889, pel preu de 
32.000,00 €, IVA exclòs, el qual pujarà un import de 6.720,00 €, amb subjecció al PCAP 
i PPTP i a l’oferta presentada pel propi licitador, així com a les millores proposades en 
l’oferta presentada pel propi licitador que s’accepten i que son les següents: 
 

 S’instal·laran, sense cost per a l’Ajuntament, 4 motius addicionals de dimensions 
entre 2 i 3,4 metres, en relació als mínims previstos en el PPTP.  

 S’instal·laran, sense cost per a l’Ajuntament, 3 sirgues formades per 3 motius 
per arcada, addicionals de dimensions entre 3,5 i 4,5 metres, en relació als mí-
nims previstos en el PPTP. 

 S’instal·laran, sense cost per a l’Ajuntament, 2 sirgues formades per un conjunt 
de 5 boles 3D per arcada addicionals de dimensions superiors a 4,5 metres, en 
relació als mínims previstos en el PPTP. 

 S’instal·laran, sense cost per a l’Ajuntament, 10 boles en 3D, sense incloure els 
motius addicionals indicats al paràgraf anterior, sent els elements 3D subminis-
trats a tota la oferta, la quantitat de 73 unitats.  

 Es posaran a disposició del contracte, sense cost per a l’Ajuntament, 1 figura per 
formar part de l’estoc de seguretat per si és necessari substituir alguns dels ele-
ments decoratius. 
 

Segon.-  Aquest contracte s’iniciarà l’endemà de la seva formalització i tindrà una durada 
de 2 anys. A la durada inicial es podrà afegir, per mutu acord de les parts, i sempre de 
forma expressa, una pròrroga de dos (2) anys més. En cap cas, la durada del contracte, 
incloses les pròrrogues podrà excedir de 4 anys. 
 
L’enllumenat nadalenc haurà d’encendre’s, cada any, el primer divendres de desembre i 
s’haurà d’haver retirat 15 dies hàbils després del 7 de gener.  
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Tercer.-  Nomenar, d’acord amb el que disposa l’article 62 de la LCSP, com a respon-
sable del contracte, la tècnica de promoció económica. Les seves funcions seran les 
següents: 
 

- Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte. 
- Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions 

establertes i condicions contractuals. 
- Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

contractada. 
- Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte. 
- Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte. 
- Recepcionar les prestacions objecte del contracte. 
- Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar. 

 
Quart.- L’equip responsable que es destinarà a la prestació d’aquest servei serà el se-
güent: 
 

 - (Encarregat)  
 - (Cap d’equip) 
 - (Cap d’equip) 
 - (Oficial) 
 - (Oficial) 
 - (Xòfer) 
 - (Magatzemer) 
 - (Magatzemer) 
 - (Oficial administratiu) 
 - (Oficial administratiu) 
 - (Oficial administratiu) 
 - (cap logística) 

 
L’esmentat equip tècnic només podrà patir variacions amb l’autorització expressa de 
l’òrgan de contractació. 
 
Cinquè.-  Disposar la despesa de 19.360,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 
núm. 30 43100 20800 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2020 (Doc. D núm. 
220200014753) 
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient 
per poder atendre el pagament del seu pren en concret: 
 

 Exercici 2021: 19.360,00€  (aplicació pressupostària núm. 30 43100 20800) 
,(Doc. D núm. 220209000043) 

 
Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del Text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per als esmentats exer-
cicis, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Sisè.- Que la present adjudicació es notifiqui al licitador presentat i que es publiqui en 
el perfil del contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
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Setè.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament i a la respon-
sable del contracte. 
 
Vuitè.- Comunicar a l’adjudicatari que dins del termini dels 15 dies hàbils següents a la 
recepció de la notificació de la present resolució, se’l citarà per tal de formalitzar el con-
tracte. 
 
Novè.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa tant per re-
querir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte, com per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
 
3.1.2. ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, 
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PODA DE L’ARBRAT UBICAT A ES-
PAIS MUNICIPALS. 
 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de setembre d’enguany, va acordar 
incoar expedient per a la contractació, per procediment obert simplificat, del servei de 
poda de l’arbrat ubicat a espais municipals, amb un pressupost base de licitació de lici-
tació de 48.884 €, IVA inclòs, el qual puja la quantitat de 8.484,00 €, per a tota la durada 
inicial del contracte, això és de 2 anys, en base als preus unitaris.  
 
La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 23 de setembre de 2020. 
 
Segons consta al certificat de l’eina del sobre digital, de data 8 d’octubre d’enguany, 
durant el termini de presentació d’ofertes, s’han presentat les proposicions següents: 
 

1. Tratamiento, acondicionamiento de laderas y obras, SA  
2. Fundació Viver de Bell-lloc 
3. Espais verds del Vallès, SA 

 
Vist el contingut de l’acta de la Mesa de contractació, de data 15 d’octubre d’enguany, 
la transcripció literal de la qual és la següent: 
 
“ACTA D’OBERTURA I VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES EN EL PROCEDI-
MENT OBERT SIMPLIFICAT, PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PODA DE L’AR-
BRAT VIARI, PLACES I ALTRES ESPAIS MUNICIPALS DE CANET DE MAR 
 
Lloc:                 Mesa Virtual reunida mitjançant videoconferència 
Data:                 15/10/2020 
Horari:              12.36 h 
Hi assisteixen:  Josep M. Masvidal Serra, president 
 Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 
 Joan Méndez Martínez, interventor 
 Clara Pérez González, secretària 

Cristina Cabruja Sagré, que actua com a secretària de la Mesa de Contrac-
tació 
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Desenvolupament de la sessió 

 
1. Objecte de la sessió és l’obertura, qualificació i valoració, si s’escau, de la documentació pre-
sentada pels licitadors. 
 
2. Constituïda la Mesa, la secretària municipal informa els presents que segons el certificat 
emès des de l’eina Sobre Digital, s’han presentat les següents ofertes: 
 
Denominació social Data entrada Hora  Registre d’Entrada 
 
Tratamiento,  8/10/2020 08:20 ENTRA-2020-9502 
acondicionamiento de  
laderas y obras,SA 
Fundació Viver de Bell-lloc 8/10/2020 09:30 ENTRA-2020-9504 
Espais verds del Vallès,SA 8/10/2020 09:42 ENTRA-2020-9507 
 
3. Seguidament els custodis definits a la configuració dels sobres a la Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública, procedeixen a aplicar credencials per tal de permetre l’obertura 
dels sobres presentats. 
 
Un cop oberts els sobres de tots els licitadors presentats i comprovades les declaracions res-
ponsables presentades, es constata que tots ells han aportat correctament la documenta-
ció exigida pel PCAP. 

 
4. A continuació la secretària municipal procedeix a la lectura de les ofertes presentades pels 
licitadors en els següents termes: 
 

Licitador 
% 

Baixa 

% 
contractació 

indefinida 

Anys 
experiència 

enginyer 

Anys 
experiència 
arboricultor 

Tratamiento, 
acondicionamiento de 
laderas y obres, SA 

3% 90% 8 8 

Fundació Viver de Bell-lloc 8% 100% 17 6 
Espais Verds del Vallès, SA 6% 85% 8 20 

 
4. Seguidament la Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de cadascuna de les 
ofertes tenint en compte els criteris previstos a l’apartat I del quadre de característiques 
específiques del PCAP, en els termes següents: 
 
 Millora dels preus unitaris, fins a 80 punts:   
 
Es valorarà el percentatge de baixa que oferti el licitador, respecte els preus unitaris de licitació 
del present plec. El percentatge de baixa serà el mateix per tots els preus unitaris i es valorarà 
mitjançant la següent fórmula: 

 Puntuació màxima: 80 punts 
 0 punts si no es presenta baixa 
 Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

 

Puntuació = Pmax · 
[Oferta] 

          (Import_més_baix:[Baixa]o[BS])  
      
[Pmax] : Puntuació màxima 
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[Baixa] : Percentatge de baixa de l’oferta més baixa 
[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació) 
[Oferta] : Percentatge de baixa ofertat 
 

Licitador 
% 

Baixa 
Punts 

Tratamiento, acondicionamiento de 
laderas y obres, SA 

3% 32,00 

Fundació Viver de Bell-lloc 8% 80,00 
Espais Verds del Vallès, SA 6% 58,67 

 
 Contractació indefinida, fins a 10 punts: 
 
Es valorarà l’estabilitat a la feina, atorgant-se major puntuació a aquells licitadors que acreditin 
tenir un percentatge més alt de contractes indefinits en relació als treballadors que s’adscriuran 
a la prestació del servei, de la manera següent: 
 

o percentatge igual o superior al 75% del personal a adscriure a la prestació del ser-
vei, amb contractació indefinida, 10 punts 

o percentatge de contractació indefinida envers al personal a adscriure a la prestació 
del servei igual o superior al 50%, però inferior al 75%, 5 punts. 

o percentatge de contractació indefinida envers al personal a adscriure a la prestació 
del servei inferior al 50%, 0 punts. 
 

Licitador %  Punts 
Tratamiento, acondicionamiento de 
laderas y obres, SA 

90% 10 

Fundació Viver de Bell-lloc 100% 10 
Espais Verds del Vallès, SA 85% 10 

 
 Experiència del personal a adscriure a la prestació del servei, fins a 10 punts: 
 
Es valorarà l’experiència professional del personal a adscriure a la prestació del servei per 
sobre del mínim exigit com a solvència tècnica, de la manera següent: 
 

o Experiència professional de l’enginyer tècnic agrícola, especialitat jardineria.  
 Experiència en l’àmbit de la poda d’arbrat públic entre 2 anys i 4 anys, 

2,5 punts 
 Experiència en l’àmbit de la poda d’arbrat públic superior a 4 anys, 5 

punts 
o Especialista arboricultor. Experiència mínima en jardineria municipal de 2 anys. 

 Experiència en l’àmbit de la poda d’arbrat públic entre 2 anys i 4 anys, 
2,5 punts 

 Experiència en l’àmbit de la poda d’arbrat públic superior a 4 anys, 5 
punts 

 

Licitador 
Experiència 

enginyer 
Punts Experiència 

arboricultor 
Punts Total 

Tratamiento, 
acondicionamiento de 
laderas y obres, SA 

8 5 8 5 10 

Fundació Viver de Bell-lloc 17 5 6 5 10 
Espais Verds del Vallès, SA 8 5 22 5 10 

 
Puntuació Total 



 

11 
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 

 
La puntuació final de cadascun dels licitadors és la següent: 
 

Licitador Punts 
Tratamiento, acondicionamiento de 
laderas y obres, SA 

52 

Fundació Viver de Bell-lloc 100 
Espais Verds del Vallès, SA 79 

 
5. A continuació i donat que s’observa que l’oferta presentada per la Fundació Viver Bell-lloc, 
està incursa en presumpció de temeritat, la Mesa de Contractació acorda, per unanimitat, ator-
gar un termini de 5 dies hàbils al licitador esmentat per tal que pugui dissipar la presumpció de 
temeritat. 
 

Essent les 13:02 hores es dona per finalitzat el present acte” 
 
Atès que se li requereix la justificació de la presumpció de temeritat a  la Fundació Viver 
Bell-lloc en data 15 d’octubre d’enguany. 
 
Atès que la Fundació Viver Bell-lloc justifica la inexistència de temeritat en data 20 
d’octubre d’enguany. 
 
Atès l’acta de la Mesa de contractació, de data 29 d’octubre d’enguany, es considera 
favorablement justificada la inexistència de temeritat en l’oferta presentada per l’em-
presa Fundació Viver de Bell-Lloc. 
 
Atès que segons es desprèn de l’anterior acta emesa per la Mesa de Contractació, la 
Fundació Viver de Bell-Lloc, ha estat proposada per a l’adjudicació del contracte. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/1798 de data 30 d’octubre d’enguany 
es va requerir a  Fundació Viver de Bell-Lloc per  tal que en el termini de 7 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment, acredités, la disposició dels 
mitjans humans que s’havia compromès a adscriure al contracte, en relació a l’empresa 
Paisatgisme Melsió, SL una relació dels elements tècnics i humans dels quals disposa 
amb referència a la seva experiència i acredités la constitució, a disposició de la 
Tresoreria municipal, d’una garantia definitiva, xifrada en 2.020 €. 
 
Atès que en data 11 de novembre  d’enguany  la Fundació Viver de Bell-Lloc, ha dipositat 
copia de la  garantia definitiva requerida i va presentar una disposició de mitjans sense 
justificar els anys d’experiència. 
 
 Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/2023 de data 25 de novembre d’en-
guany se li demana una esmena per tal que en el termini de 3 dies hàbils a comptar des 
de l’endemà de la recepció del requeriment, acredités, l’efectiva disposició de mitjans 
que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució dels contracte i dipositi l’ori-
ginal de l’aval a la Tresoreria. 
 
Atès que Fundació Viver de Bell-Lloc, ha aportat tota la documentació administrativa 
exigida pel plec de clàusules administratives particulars i ha acreditat la constitució de 
la garantia definitiva per import de 2.020,00 €, segons es desprèn de l’Acta de la reunió 
de la Mesa de Contractació de data 2 de desembre d’enguany. 
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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. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que disposa l’article 
150.3 LCSP, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar el servei de poda de l’arbrat ubicat a espais municipals, a la  Fundació 
Viver de Bell-lloc amb CIF núm. G65434896, amb subjecció al PCAP i PPTP i a l’oferta 
presentada pel propi licitador, oferint un percentatge de baixa sobres els preus unitaris 
fixats al PCAP i PPTP i a l’oferta presentada pel propi licitador en base els següents 
preus unitaris: 
 

Tipus de poda Mida segons inventari Preu unitari màxim 
Poda de formació Petit 17,53 
Poda de reformació Mitjà 51,08 
 Gran 95,23 
 Exemplar 139,89 
Poda de brocada Mitjà 31,16 
 Gran 41,68 
 Exemplar 56,19 
Poda de manteniment Mitjà 27,23 
 Gran 34,72 
 Exemplar 52,17 
Poda de palmera Petit 42,60 
 Mitjà 54,34 
 Gran 79,64 
Neteja de l’estípit de palmera Petit 63,64 
 Mitjà 67,16 
 Gran 103,83 
Abatiment o tala Petit 69,38 
 Mitjà 88,8 
 Gran 185,00 
 Exemplar 370,00 

 
Altres tasques Preu unitari màxim 

Actualització inventari anys posteriors 370,00 
Avaluacions addicionals risc d’arbrat  323,75 

 
L’import total del contracte serà aquell que correspongui als serveis realitzats o actualit-
zats d’acord amb el preu unitari ofertat. En aquest sentit la facturació presentada a la fi 
del període contractual podria representar una quantitat inferior a la màxima inicialment 
prevista. Aquest fet no donarà dret a l’adjudicatària a cap tipus d’indemnització. 
 
El volum màxim de facturació  és de 48.884 €, IVA inclòs, el qual puja la quantitat de 
8.484,00 €, per a tota la durada inicial del contracte, això és de 2 anys, en base als preus 
unitaris anteriors 
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Segon.-   Aquest contracte iniciarà l’endemà de la seva formalització i tindrà una durada 
de 2 anys. A la durada inicial es podrà afegir, per mutu acord de les parts, i sempre de 
forma expressa, dues pròrrogues d’un any cadascuna d’elles. En cap cas, la durada del 
contracte, incloses les pròrrogues podrà excedir de 4 anys. 
 
Tercer.-  Nomenar, d’acord amb el que disposa l’article 62 de la LCSP, com a respon-
sable del contracte per la tècnica de medi ambient. Les seves funcions seran les se-
güents: 
 

- Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte. 
- Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions 

establertes i condicions contractuals. 
- Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

contractada. 
- Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte. 
- Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte. 
- Recepcionar les prestacions objecte del contracte. 
- Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar. 

 
 
Quart.- Disposar la despesa de 16.859,33 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 
núm. . 22 17100 22799 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2020 (Doc. D núm. 
220200014912) 
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient 
per poder atendre el pagament del seu pren en concret: 
 
Exercici 2021: 24.159,67 € (aplicació pressupostària núm. 22 17100 22799) 
,(Doc. D núm. 220209000047) 
Exercici 2022: 7.865,00 € (aplicació pressupostària núm. 22 17100 22799) 
,(Doc. D núm. 220209000047) 
 
Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del Text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per als esmentats exer-
cicis, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Cinquè.- L’equip responsable que es destinarà a la prestació d’aquest servei serà el 
següent: 
 
-, enginyera tècnica agrícola. 
-, enginyer tècnic agrícola, especialitas arboricultor. 
 
Sisè.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats i que es 
publiqui en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Setè.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament i a la respon-
sable del contracte. 
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Vuitè.- Comunicar a l’adjudicatari que dins del termini dels 15 dies hàbils següents a la 
recepció de la notificació de la present resolució, se’l citarà per tal de formalitzar el con-
tracte. 
 
Novè.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa tant per re-
querir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte, com per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
 
3.1.3. LIQUIDACIÓ CONCESSIÓ DEMANIAL EXPLOTACIÓ D’UN QUIOSC PER A LA 
VENDA DE BEGUDES I GELATS UBICAT A LA PLAÇA UNIVERSITAT 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de març de 2010 va acordar 
adjudicar definitivament la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació d’un quiosc per a 
la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar al Sr. Josep 
Lluís Muntané Angosto i la Sra. M. Carmen López López per haver presentat la docu-
mentació requerida. 
 
Atès que en data 6 d’abril de 2010 es va procedir a la formalització de l’esmentada 
concessió, establint-se en la clàusula sisena que la seva durada seria de 10 anys a 
comptar des de la data de formalització. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal en data 7 d’octubre d’enguany, el contingut 
literal del qual és el següent: 
 

“INFORME TÈCNIC 
FETS 
 
En data 6 d’abril de 2010 es va formalitzar el contracte administratiu especial de concessió de 
l’ús privatiu de l’explotació del servei de quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la 
plaça Universitat de Canet de Mar. El contracte tenia una vigència de deu anys a comptar des de 
la formalització del contracte, amb possibilitat de pròrrogues expresses d’un any. Atès que no 
s’ha formalitzat cap pròrroga expressa, es considera que la concessió ha finalitzat el 6 d’abril de 
2020. 
 
En data 11 de maig de 2020 es va fer inspecció per part dels serveis tècnics de la concessió. 
Quedava pendent de buidar el quiosc de tot aquell material que no havia de continuar amb la 
concessió, així com aportar documentació sobre el material i les instal·lacions del quiosc. 
 
En data 23 de juny de 2020 i núm. de registre 5274, la titular de la concessió ha presentat un 
escrit en relació a la documentació requerida. 
 
En data 28 d’agost de 2020 i núm. de registre 7934, la titular de la concessió ha presentat nova 
documentació requerida en data 12 d’agost de 2020. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 Plec de clàusules per a l’explotació del servei de quiosc per a la venda de begudes 

i gelats ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar, mitjançant concessió de 
domini públic.  
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CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- D’acord amb el pacte quart, apartat c) del contracte, el concessionari tenia com a 
deure «aportar tots els materials que siguin necessaris per a la normal prestació del servei i com 
a mínim, els fixats a la clàusula X del present plec». Aquests material mínim era: 
 

- 2 neveres de sota barra 
- 1 estanteria de peu 
- 4 estanteries de paret 
- 1 armari frigorífic 
- 1 rentavaixelles 
- 1 aigüera (pica + escorredor) 
- 1 sandvitxera 
- 1 màquina de glaçons 
- 1 microones 
- 1 cafetera de 2 braços 
- 1 congelador de gelats 
- 10 conjunts de taula i 4 cadires 
- 5 tamborets 
- 1 horxatera 
- 1 màquina de granissats de 2 cubes 
- 1 triturador de begudes 
- 1 expremedora 
- 4 estufes calefactores per la terrassa 
- 1 estructura lleugera de tancament de la terrassa del quiosc 

 
D’acord amb el pacte setè del contracte, “a l’acabament del termini de la concessió, revertiran a 
la corporació els béns objecte de la concessió, havent de lliurar-los els adjudicataris de confor-
mitat amb el contracte i en l’estat de conservació i funcionament adequats. A més a més de les 
instal·lacions, també revertirà a l’Ajuntament tot aquell material adquirit pels concessionaris i que 
ja es trobi amortitzat, i com a mínim, aquell al que es fa referència a la clàusula X del Plec que 
regeix aquest contracte, a més d’aquell a la reversió del qual en fan referència expressa els 
concessionaris en la seva plica” 
 
El concessionari havia d’aportar una còpia autèntica de les factures emeses per a l’adquisició de 
tot el material adquirit. En data 23 de juny de 2020 s’ha aportat una relació de factures de mate-
rials i instal·lacions del quiosc. Revisades aquestes factures, en relació al material de la clàusula 
X del plec, s’ha pogut comprovar el següent: 
 
Material Proveïdor Data factura Import (IVA 

inclòs) 
Estat de 
conservació 

Comentaris 

2 neveres de 
sota barra 

DECOFRET SA 11/05/2010 2.119,32 € Correcte  

1 estanteria de 
peu 

--- --- --- Correcte No s’aporta factura 

4 estanteries de 
paret 

--- --- --- Correcte  No s’aporta factura 
 

1 armari frigorífic DECOFRET SA 11/05/2010 2.012,83 € Correcte  

1 rentavaixelles DECOFRET SA 11/05/2010 1.994,04 € Correcte  

1 aigüera (pica + 
escorredor) 

DECOFRET SA 11/05/2010 879,05 € Correcte  
 

1 sandvitxera MILAR 08/01/2020 78,65 € Correcte  
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1 màquina de 
glaçons 

--- --- --- --- No hi és 

1 microones --- --- --- Correcte No s’aporta factura 

1 cafetera de 2 
braços 

--- --- --- --- Es retorna al 
proveïdor 

1 congelador de 
gelats 

Sí   Correcte No s’aporta factura 

10 conjunts de 
taula i 4 cadires 

NAVARRO AU-
BANELL 

3/06/2010 2,474,86 € Correcte Es comenta que les 
taules i cadires inicials 
es van substituir, però 
només s’aporta fac-
tura de les inicials. 

5 tamborets NAVARRO AU-
BANELL 

03/06/2010 320,45 € Mal estat No quedaran disponi-
bles per la nova con-
cessió 

1 horxatera --- --- --- --- Es retorna al 
proveïdor 

1 màquina de 
granissats de 2 
cubes 

--- --- --- --- Es retorna al 
proveïdor 

1 triturador de 
begudes 

Sí   Correcte No s’aporta factura 

1 expremedora Sí   Correcte No s’aporta factura 

4 estufes cale-
factores per la 
terrassa 

COM GAS 3/02/2012 148,77 € Correcte Només s’aporta fac-
tura d’una estufa, no 
de quatre 

1 estructura lleu-
gera de tanca-
ment de la ter-
rassa del quiosc 

Cristalleris i Alu-
minis Canet 

27/10/2011 17.458,70 € Necessita 
reparació 

 
 
 

 
D’acord amb aquestes dades, aquell material que no s’ha justificat la seva adquisició mitjançant 
factura, però que es troba a la concessió i en bon estat és el següent: 
 
Material Estat de conservació Comentaris 

1 estanteria de peu Correcte  No s’aporta factura 

4 estanteries de paret Correcte  No s’aporta factura 

1 microones Correcte No s’aporta factura 

1 congelador de gelats Correcte No s’aporta factura 

10 conjunts de taula i 4 cadires Correcte Es comenta que les taules i cadires ini-
cials es van substituir, però només 
s’aporta factura de les inicials. 

1 triturador de begudes Correcte No s’aporta factura 

1 expremedora Correcte No s’aporta factura 

3 estufes calefactores per la terrassa Correcte Només s’aporta factura d’una estufa, 
no de quatre 

 
El material que s’havia d’instal·lar per la concessió i que havia de revertir a l’Ajuntament una 
vegada finalitzada, però no serà possible revertir, és el següent: 
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Material Motiu 

1 màquina de glaçons No es va fer la inversió 

1 cafetera de 2 braços Es retorna al proveïdor 

5 tamborets Es troben en mal estat 

1 horxatera Es retorna al proveïdor 

1 màquina de granissats de 2 cubes Es retorna al proveïdor 
 
De la relació de material de l’apartat X, aquell material que es troba en bon estat i del qual s’ha 
aportat còpia de les factures per determinar el seu grau d’amortització és el següent: 
 
Material Proveïdor Data factura Import (IVA 

inclòs) 
Estat de 
conservació 

Model 

2 neveres de 
sota barra 

DECOFRET SA 11/05/2010 2.119,32 € Correcte EB-1500 II INFRICO 

1 armari frigorífic DECOFRET SA 11/05/2010 2.012,83 € Correcte BMPP 2000 II IN-
FRICO 

1 rentavaixelles DECOFRET SA 11/05/2010 1.994,04 € Correcte N-600 F SILANOS 

1 aigüera (pica + 
escorredor) 

DECOFRET SA 11/05/2010 879,05 € Correcte --- 
 

1 sandvitxera MILAR 08/01/2020 78,65 € Correcte GRILL TAURUS 
ETNA INOX 

1 estufa calefac-
tora per la ter-
rassa 

COM GAS 3/02/2012 148,77 € Correcte COSTA BRAVA 

1 estructura lleu-
gera de tanca-
ment de la ter-
rassa del quiosc 

Cristalleries i 
Aluminis Canet 

27/10/2011 17.458,70 € Necessita 
reparació 

 
 
--- 

 
SEGON.- D’acord amb l’article 12 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre 
Societats, els coeficients d’amortització lineal aplicables pel material objecte de la concessió, són 
els següents: 
 

Tipo de elemento Coeficiente lineal 
máximo 

Periodo de 
años máximo 

Mobiliario y enseres   

Mobiliario 10% 20 

Útiles y herramientas 25% 8 

Otros enseres 15% 14 

 
Aquestes taules són aplicables a partir de l’1 de gener de 2015. Des de l’inici de la concessió fins 
aquesta data, els períodes d’amortització estaven detallats a l’annex del Reial Decret 1777/2004, 
de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de l’Impost sobre Societats: 
 

 Coeficiente lineal 
máximo - Porcentaje 

Período máximo - 
años 

AGRUPACIÓN 62. HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y 
CAFÉS 
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3. Maquinaria e instalaciones sanitarias, de cocina, plan-
chado y lavavajillas 

15% 14 

4. Instalaciones de vitrinas y estanterías, mostradores, 
cafetera, asadores, freidoras y demás electrodomésticos 
de habitaciones 

15% 14 

5. Mobiliario de habitaciones, salones, salas, despachos, 
comedores y otras dependencias (excluidos los muebles, 
tapices, cuadros y objetos antiguos, de arte o alto valor) 

10% 20 

 
Per tant, pel que fa al material de la clàusula X del Plec: 
 
Material Data factura Import 

(IVA in-
clòs) 

Per-
centatge 
amor-
tització 
fins 
31/12/2014 

Percen-
tatge 
amortitza-
ció a par-
tir del 
1/01/2015 

Temps (fins 
6/04/2020) 

Pendent amor-
titzar 

2 neveres de 
sota barra 

11/05/2010 2.119,32 € 15% 15% 9 anys 11 mesos 
26 dies 

0,00 € 

1 armari fri-
gorífic 

11/05/2010 2.012,83 € 15% 15% 9 anys 11 mesos 
26 dies 

0,00 € 

1 rentavaixe-
lles 

11/05/2010 1.994,04 € 15% 15% 9 anys 11 mesos 
26 dies 

0,00 € 

1 aigüera 
(pica + escor-
redor) 

11/05/2010 879,05 € 15% 15% 9 anys 11 mesos 
26 dies 

0,00 € 

1 sandvitxera 08/01/2020 78,65 € 15% 25% 0 anys 2 mesos 
28 dies 

73,86 € 

1 estufa cale-
factora per la 
terrassa 

3/02/2012 148,77 € 15% 15% 8 anys 3 mesos 4 
dies 

0,00 € 

1 estructura 
lleugera de 
tancament de 
la terrassa del 
quiosc 

27/10/2011 17.458,70 
€ 

15% 15% 8 anys 6 mesos 9 
dies 

0,00 € 

Capital pendent d’amortitzar 73,86 € 
 
En conseqüència, tot el material previst a la clàusula X del plec es troba íntegrament amortitzat, 
excepte la sandvitxera, pel qual s’hauria d’abonar 73,86 € al concessionari. 
 
TERCERA.- A part del material que havia d’aportar la concessionària de manera obligatòria, hi 
ha instal·lat altre material i maquinària que la concessionària manifesta poder posar a disposició 
de l’Ajuntament perquè es quedi per la propera concessió «sempre i quant el seu grau d’amortit-
zació i el seu valor residual sigui coherent». Es relaciona a continuació aquest material: 
 

 1 moble cafeter 
 1 barra d’acer inoxidable 
 1 lleixa d’acer inoxidable 
 1 estanteria penjada 
 2 mobles d’acer inoxidable amb estanteries 
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 1 taula d’acer inoxidable 
 1 vitrina expositora 
 1 vitrina expositora refrigerada 
 1 descalcificador pel rentaplats 
 1 escalfador 
 1 aigüera amb aixeta de peu 
 1 escorredor de plats 
 1 nevera combi 
 3 aplics de llum 
 1 antena de TV i instal·lació 
 instal·lació telefònica amb fibra 
 1 rampa d’acer + 2 baranes de ferro (accés a l’entrada) 
 1 generador d’aire calent  
 2 cartells lluminosos amb la seva instal·lació de llum i rellotge temporitzador 
 1 porta batent per entrar a la barra 
 2 extintors amb les seves plaques 
 plaques informatives dels lavabos 

 
Per tal de poder determinar l’amortització de tot aquest material, s’han comprovat les factures 
presentades per la concessionària: 
 

Material Proveïdor Data factura Import  
(IVA inclòs) 

Comentaris 

1 moble cafeter DECOFRET SA 11/05/2010 1.015,81 € 1500x600x1050mm 

1 barra d’acer 
inoxidable 

DECOFRET SA 11/05/2010 2.291,00 € Només part de la factura 

1 estanteria penjada 
1 moble d’acer inoxida-
ble amb 2 estanteries 
1 lleixa d’acer inoxida-
ble 

DECOFRET SA 23/06/2010 2.436,00 € - Estanteria penjada de 
2000x250mm 
- Moble contra-mostrador de 
1500x350mm 2 estants 
- Estanteria de paret de 
1200x250mm 

1 mobles d’acer 
inoxidable amb 
estanteries 

--- --- --- No s’aporta factura. És pos-
sible que estigui inclòs a la 
mateixa factura que la barra 
d’acer inoxidable, però no 
està detallat 

1 taula d’acer 
inoxidable 

PORTES CANET 15/06/2010 87,00 € Mida 50x50 

1 vitrina expositora DECOFRET SA 11/05/2010 317,84 € EXPSLE (ebano) 
1002x370x195 mm 

1 vitrina expositora 
refrigerada 

DECOFRET SA 11/05/2010 1,014,35 € VEBC 4/2 – motor incorpo-
rado (Ebano) 
1.085x400x360mm 

1 descalcificador pel 
rentaplats 

DECOFRET SA 07/06/2010 148,88 € --- 

1 escalfador --- --- --- No s’aporta factura 

1 aigüera amb aixeta 
de peu 

--- --- --- No s’aporta factura 

1 escorredor de plats --- --- --- No s’aporta factura 

1 nevera combi JOAN CERVERA 23/05/2011 349,00 € Combi Fagor 3FC48PNED 
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3 aplics de llum --- --- --- No s’aporta factura 

1 antena de TV i 
instal·lació 

FERNANDO CID 
CID 

17/06/2010 569,56 € --- 

instal·lació telefònica 
amb fibra 

--- --- --- No s’aporta factura 

1 rampa d’acer + 2 
baranes de ferro 
(accés a l’entrada) 

--- --- --- No s’aporta factura 

1 generador d’aire 
calent 

EURGAS SL 25/01/2012 249,50 € --- 

2 cartells lluminosos 
amb la seva instal·lació 
de llum i rellotge 
temporitzador 

--- --- --- No s’aporta factura 

1 porta batent per 
entrar a la barra 

PORTES CANET 30/08/2010 500,32 € --- 
 

2 extintors amb les 
seves plaques 

EXTIN-
MARESME SL 

21/05/2010 159,86 € Només els extintors, sense 
plaques 

plaques informatives 
dels lavabos 

IMPREMTA 
ANFRUNS 

30/05/2010 60,64 € Inclous les plaques dels ex-
tintors 

 
Així doncs, aquell material que la concessionària ha posat a possible disposició, però que no ha 
justificat la seva adquisició mitjançant factura, és el següent: 
 

Material Comentaris 

1 mobles d’acer inoxidable amb estanteries No s’aporta factura. És possible que estigui inclòs a 
la mateixa factura que la barra d’acer inoxidable, 
però no està detallat 

1 escalfador No s’aporta factura 

1 aigüera amb aixeta de peu No s’aporta factura 

1 escorredor de plats No s’aporta factura 

3 aplics de llum No s’aporta factura 

instal·lació telefònica amb fibra No s’aporta factura 

1 rampa d’acer + 2 baranes de ferro (accés a 
l’entrada) 

No s’aporta factura 

2 cartells lluminosos amb la seva instal·lació de 
llum i rellotge temporitzador 

No s’aporta factura 

 
I el material que sí que s’ha justificat amb factura: 
 

Material Proveïdor Data factura Import  
(IVA inclòs) 

Comentaris 

1 moble cafeter DECOFRET SA 11/05/2010 1.015,81 € 1500x600x1050mm 

1 barra d’acer 
inoxidable 

DECOFRET SA 11/05/2010 2.291,00 € Només part de la factura 

1 estanteria penjada 
1 moble d’acer inoxida-
ble amb 2 estanteries 

DECOFRET SA 23/06/2010 2.436,00 € - Estanteria penjada de 
2000x250mm 
- Moble contra-mostrador de 
1500x350mm 2 estants 
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1 lleixa d’acer inoxida-
ble 

- Estanteria de paret de 
1200x250mm 

1 taula d’acer 
inoxidable 

PORTES CANET 15/06/2010 87,00 € Mida 50x50 

1 vitrina expositora DECOFRET SA 11/05/2010 317,84 € EXPSLE (ebano) 
1002x370x195 mm 

1 vitrina expositora 
refrigerada 

DECOFRET SA 11/05/2010 1,014,35 € VEBC 4/2 – motor incorpo-
rado (Ebano) 
1.085x400x360mm 

1 descalcificador pel 
rentaplats 

DECOFRET SA 07/06/2010 148,88 € --- 

1 nevera combi 
 

JOAN CERVERA 23/05/2011 349,00 € Combi Fagor 3FC48PNED 

1 antena de TV i 
instal·lació 

FERNANDO CID 
CID 

17/06/2010 569,56 € --- 

1 generador d’aire 
calent 

EURGAS SL 25/01/2012 249,50 € --- 

1 porta batent per 
entrar a la barra 

PORTES CANET 30/08/2010 500,32 € --- 
 

2 extintors amb les 
seves plaques 

EXTIN-
MARESME SL 

21/05/2010 159,86 € Només els extintors, sense 
plaques 

plaques informatives 
dels lavabos 

IMPREMTA 
ANFRUNS 

30/05/2010 60,64 € Inclous les plaques dels ex-
tintors 

 
D’acord amb les taules d’amortització de l’apartat anterior: 
 
Material Data fac-

tura 
Import 
(IVA in-
clòs) 

Percentatge 
amortització 
fins 
31/12/2014 

Percentatge 
amortització 
a partir del 
1/01/2015 

Temps (fins 
6/04/2020) 

Pendent 
amortitzar 

1 moble cafeter 11/05/10 1.015,81 € 15,00 % 10,00 % 9 anys 11 mesos 
26 dies 

143,73 € 

1 barra d’acer in-
oxidable 

11/05/10 2.291,00 € 15,00 % 10,00 % 9 anys 11 mesos 
26 dies 

324,17 € 

1 estanteria pen-
jada 
1 moble d’acer 
inoxidable amb 2 
estanteries 
1 lleixa d’acer 
inoxidable 

23/06/10 2.436,00 € 15,00 % 10,00 % 9 anys 10 
mesos 14 dies 

364,43 € 

1 taula d’acer in-
oxidable 

15/06/10 87,00 € 15,00 % 10,00 % 9 anys 10 
mesos 22 dies 

12,88 € 

1 vitrina expositora 11/05/10 317,84 € 15,00 % 15,00 % 9 anys 11 mesos 
26 dies 

0,00 € 

1 vitrina expositora 
refrigerada 

11/05/10 1.014,35 € 15,00 % 15,00 % 9 anys 11 mesos 
26 dies 

0,00 € 

1 descalcificador 
pel rentaplats 

07/06/10 148,88 € 15,00 % 15,00 % 9 anys 10 
mesos 30 dies 

0,00 € 

1 nevera combi 23/05/11 349,00 € 15,00 % 15,00 % 9 anys 11 mesos 
14 dies 

0,00 € 
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1 antena de TV i 
instal·lació 

17/06/10 569,56 € 15,00 % 10,00 % 9 anys 10 
mesos 20 dies 

84,56 € 

1 generador d’aire 
calent 

25/01/12 249,50 € 15,00 % 15,00 % 8 anys 3 mesos 
12 dies 

0,00 € 

1 porta batent per 
entrar a la barra 

30/08/10 500,32 € 15,00 % 15,00 % 9 anys 8 mesos 
7 dies 

0,00 € 

2 extintors amb les 
seves plaques 

21/05/10 159,86 € 15,00 % 10,00 % 9 anys 11 mesos 
16 dies 

22,93 € 

plaques informa-
tives dels lavabos 

30/05/10 60,64 € 15,00 % 10,00 % 9 anys 11 mesos 
7 dies 

8,80 € 

 
Es considera molt recomanable que la barra d’acer inoxidable, la lleixa d’acer inoxidable i 
l’estanteria penjada d’acer inoxidable no es retirin de l’establiment, atès que la seva retirada pot 
provocar defectes als paviments i sostres que s’haurien de reparar. 
 
QUARTA.-  Pel que fa als defectes de paviment del terra i rajoles caigudes de les parets, en 
l’escrit presentat per la concessionària es posa de manifest que existeixen aquests desperfectes, 
però només s’esmenta que es deixen rajoles de recanvi a disposició, però no preveu pas canviar-
les. Deixa constància que inicialment el quiosc estava en obra vista i que va preferir col·locar 
rajoles que no pas només cimentar el terra i pintar les parets, que hauria resultat més econòmic 
per ells. 
 
Tenint en compte que es disposa de les rajoles, es calcula que el cost de reposició de les rajoles 
malmeses ascendeix a 308,55 €, IVA inclòs. 
 
CINQUENA.- Pel que fa a l’estructura del tancat de la terrassa, serà necessari substituir tots els 
paraments verticals laterals, atès que pràcticament tots tenen talls. Caldrà sol·licitar pressupost 
a un industrial, però s’estima que aquesta reparació pot ascendir als 8.815,44 €, IVA inclòs, 
incloent els paraments laterals, el desmuntatge dels actuals i la instal·lació dels nous, aprofitant 
l’estructura actual. 
 
SISENA.- Es va sol·licitar que la concessionària aportés còpia de la documentació inicial de la 
instal·lació elèctrica, així com del certificat de la instal·lació elèctrica realitzat per instal·lador 
autoritzat, que va servir per donar d’alta la instal·lació, ja que serà necessari disposar d’aquesta 
documentació per portar a terme inspeccions periòdiques de la instal·lació. No es va adjuntar 
aquesta documentació entre l’aportada en data 23 de juny de 2020. Requerida en data 12 d’agost 
de 2020 per tal que aportés aquesta documentació, en data 28 d’agost va aportar documentació 
addicional, entre la que hi havia la documentació d’alta del subministrament d’energia elèctrica 
amb la companyia elèctrica. Faltaria, però, el certificat de la instal·lació elèctrica realitzat per 
instal·lador autoritzat, sense el qual no hauria pogut donar d’alta la instal·lació. 
 
SISENA.- Es va sol·licitar que la concessionària aportés còpia de la documentació d’homologació 
CE de les estufes exteriors. No es va adjuntar aquesta documentació entre l’aportada en data 23 
de juny de 2020, però sí en l’aportada el 28 d’agost de 2020. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, amb la documentació presentada es pot 
considerar que tot el material inclòs en la clàusula X del Plec de Clàusules es pot considerar 
amortitzada, a excepció de la sandvitxera, que té un valor residual de 73,86 €. 
 
Pel que fa a la resta de material no inclòs en la clàusula X del Plec de Clàusules però que la 
concessionària estaria disposada a deixar en l’establiment, part d’aquest material també es 
trobaria amortitzat, i la resta tindria el valor residual que es detalla a la consideració tercera del 
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present informe. 
 
Les reparacions dels paviments que caldria realitzar a l’establiment es valoren en 308,55 €. 
 
La substitució dels paraments verticals dels tancaments de la terrassa es valoren en 8.815,44 €. 
 
Caldria tornar a requerir al concessionari l’aportació de: 
 

 còpia del certificat de la instal·lació elèctrica realitzat per instal·lador autoritzat, que va 
servir per donar d’alta la instal·lació. 

 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.” 
 
Atès que de conformitat amb l’anterior informe s’ha requerit en dues ocasions més a la 
concessionària que aporti còpia del certificat de la instal·lació elèctrica realitzat per ins-
tal·lador autoritzat, que va servir per donar d’alta la instal·lació, sense que fins al dia de 
la data s’hagi aportat. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal en data 9 de novembre d’enguany, el con-
tingut literal del qual és el següent: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data 6 d’abril de 2010 es va formalitzar el contracte administratiu especial de concessió de 
l’ús privatiu de l’explotació del servei de quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la 
plaça Universitat de Canet de Mar. El contracte tenia una vigència de deu anys a comptar des de 
la formalització del contracte, amb possibilitat de pròrrogues expresses d’un any. Atès que no 
s’ha formalitzat cap pròrroga expressa, es considera que la concessió ha finalitzat el 6 d’abril de 
2020. 
 
En data 11 de maig de 2020 es va fer inspecció per part dels serveis tècnics de la concessió. 
Quedava pendent de buidar el quiosc de tot aquell material que no havia de continuar amb la 
concessió, així com aportar documentació sobre el material i les instal·lacions del quiosc. 
 
En data 23 de juny de 2020 i núm. de registre 5274, la titular de la concessió va presentar un 
escrit en relació a la documentació requerida. 
 
En data 28 d’agost de 2020 i núm. de registre 7934, la titular de la concessió va presentar nova 
documentació requerida en data 12 d’agost de 2020. 
 
En data 2 de novembre de 2020 i núm. de registre 10635, la titular de la concessió va presentar 
nova documentació requerida en data 16 d’octubre de 2020. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 Plec de clàusules per a l’explotació del servei de quiosc per a la venda de begudes i gelats 

ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar, mitjançant concessió de domini públic.  
 Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa 

Tensió  
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
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PRIMERA.- El quiosc per a la venda de begudes i gelats a la plaça Universitat és considerat un 
local de pública concurrència d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. En 
conseqüència, en el moment de donar d’alta la instal·lació elèctrica del local, aquesta instal·lació 
havia d’haver estat realitzada per un instal·lador autoritzat i ser objecte d’una inspecció inicial per 
part d’un Organisme de Control acreditat.  
 
Així mateix, com a instal·lació de pública concurrència, cada cinc anys ha de ser objecte d’una 
inspecció periòdica. 
 
SEGONA.- Es va sol·licitar que la concessionària aportés còpia de la documentació inicial de la 
instal·lació elèctrica, així com del certificat de la instal·lació elèctrica realitzat per instal·lador au-
toritzat, que va servir per donar d’alta la instal·lació.  
 
La documentació aportada ha estat la sol·licitud de subministrament elèctric a la companyia elèc-
trica, així com el contracte del subministrament, però no la documentació tècnica de l’instal·lador, 
ni acta d’inspecció inicial, ni acta d’inspecció periòdica. Per tant, no es disposa de documentació 
de la legalització de la instal·lació elèctrica. Ni tan sols es coneix quin instal·lador va portar a 
terme la instal·lació elèctrica inicial. Aquesta documentació és necessària per poder portar a 
terme una inspecció periòdica de la instal·lació de baixa tensió segons el Reglament Electrotèc-
nic de Baixa Tensió.  
 
TERCERA.- Sense tenir aquesta documentació de legalització inicial (o periòdica) de la instal·la-
ció elèctrica, per tal de poder portar a terme les inspeccions periòdiques reglamentàries, s’estima 
que com a mínim seria necessari portar a terme una inspecció prèvia per una entitat de control 
per comprovar l’estat de la instal·lació, per tal que després un instal·lador pugui fer les reparaci-
ons que puguin ser necessàries (si n’hi ha) per poder emetre un nou certificat de la instal·lació 
elèctrica i generar la documentació tècnica pertinent que s’haurà d’aportar a l’Organisme de Con-
trol acreditat. 
 
D’acord amb altres inspeccions prèvies realitzades per l’Ajuntament de Canet de Mar amb un 
Organisme de control, el cost d’aquesta inspecció és de 199,65 €. A aquest import se li haurien 
d’afegir les despeses de l’instal·lador per reparar possibles incidències de la instal·lació (que no 
es pot saber si n’hi hauria o no, i per tant, no es pot fer una estimació de les mateixes), així com 
les despeses de redacció d’un nou certificat i documentació tècnica, que s’estima que no serà 
inferior a 500 €. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa dels costos que suposaran per al nou 
concessionari el fet de no disposar de la documentació de legalització inicial de la instal·lació 
elèctrica del quiosc de la Plaça Universitat per tal de poder procedir amb la liquidació de la con-
cessió. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.”  
 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal en data 23 de novembre d’enguany, des-
prés de fer una nova inspecció visual al quiosc, el qual consta a l’expedient. 
 
Atès que segons la clàusula XII del plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen aquesta concessió (PCAP), en el moment de finalitzar la concessió, a més a 
més de les instal·lacions, també revertirà a l’Ajuntament tot aquell material adquirit pel 
concessionari i que ja es trobi amortitzat, i com a mínim, aquell al que es fa referència a 
la clàusula X del present plec. 
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Atès que segons disposa la clàusula X.4 del PCAP, en relació al material aportat pel 
concessionari i que estigui pendent d’amortitzar en el moment de finalitzar la concessió, 
l’Ajuntament tindrà el dret preferent d’adquirir-lo. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Considerar totalment amortitzat, i per tant, que ha revertit en favor de l’Ajunta-
ment conforme disposa la clàusula XII del plec de clàusules administratives particulars, 
el següent material: 
 

- 2 neveres de sota barra 
- 1 estanteria de peu 
- 4 estanteries de paret 
- 1 armari frigorífic 
- 1 rentavaixelles 
- 1 aigüera (pica + escorredor) 
- 1 microones 
- 1 congelador de gelats 
- 10 conjunts de taula i 4 cadires 
- 1 triturador de begudes 
- 1 expremedora 
- 1 estufa calefactora per la terrassa 
- 1 estructura lleugera de tancament de la terrassa del quiosc 
- 1 aigüera amb accionament de pedal 
- 1 barra penjador 
- 1 vitrina expositora  
- 1 vitrina expositora refrigerada  
- 1 descalcificador pel rentaplats  
- 1 nevera combi   
- 1 generador d’aire calent 
- 1 escalfador 
- 1 rampa d’acer + 2 baranes de ferro 

 
Segon.- Exercir el dret d’adquisició preferent sobre del següent material pels imports 
pendents d’amortització que s’indiquen: 
 

- 1 barra d’acer inoxidable 324,17 € 
- Lleixa d’acer inoxidable  364,43 € 

amb estanteria penjada i 2 mobles 
d’acer inoxidable amb estanteries 

- 1 antena de TV i instal·lació 84,56 € 
 

 TOTAL 773,16 € 
 

Tercer.- Informar a la concessionària que disposa d’un termini de 10 dies hàbils a partir 
de l’endemà del present acord per retirar el següent material: 
 

- 1 sandwichera 



 

26 
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 

- 1 moble cafeter 
- 1 taula d’acer inoxidable 
- 2 cartells lluminosos amb la seva instal·lació de llum i rellotge temporitzador 
- 2 extintors amb les seves plaques 

 
En cas que en l’esmentat termini no s’exerceixi aquest dret, es considerarà que aquest 
material romandrà en propietat de l’ajuntament. 

 
Quart.- Requerir a la concessionària les quantitats que tot seguit s’indiquen, en no haver 
deixat les instal·lacions en bon estat de conservació, tal i com exigeix la clàusula XII del 
plec de clàusules administratives particulars: 
 

 308,55 €, IVA inclòs, per arranjar els defectes de paviment del terra i rajoles 
caigudes de les parets. 

 8.815,44 €, IVA inclòs, per substituir tots els paraments verticals laterals de 
l’estructura del tancat de la terrassa. 

 199,65 €, en ser necessari encarregar una inspecció prèvia de la instal·lació 
elèctrica per part d’una entitat de control, amb la finalitat de comprovar l’estat de 
la instal·lació per poder emetre un nou certificat de la instal·lació elèctrica i ge-
nerar la documentació tècnica pertinent que s’haurà d’aportar a l’Organisme de 
Control acreditat. 

 500 €, en concepte de despeses de redacció d’un nou certificat de la instal·lació 
elèctrica i documentació tècnica. 

 
Cinquè.- Fixar com a data per a formalitzar l’acta de recepció de la concessió el dia 15 
de desembre de 2020 a les 10 h. 
 
Sisè.- Atorgar un tràmit d’audiència de 10 dies hàbils al Sr. Josep Lluís Muntané Angosto 
i a la Sra. Maria Carmen López López, per tal que puguin formular al·legacions i aportar 
la documentació que estimin convenient. 
 
Setè.- Ordenar que s’habiliti, en el pressupost corresponent a l’exercici 2021, la corres-
ponent aplicació pressupostària per tal de satisfer la liquidació de la concessió, per un 
import de 773,16 €. 
 
Vuitè.- Comunicar la present resolució a Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament. 
 
 
3.2. Medi Ambient 
 
3.2.1. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR, EL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA I EL 
CONSELL DE COL·LEGIS DE VETERINARIS DE CATALUNYA EN MATÈRIA DE 
GESTIÓ DEL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA 

 
Fets: 
 
Atès que l’Àrea de Sanitat de l’Ajuntament de Canet de Mar considera oportú conve-
niar amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis 
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Veterinaris de Catalunya pel suport en la gestió del cens municipal d’animals de com-
panyia, com a principal eina envers l’abandonament dels animals, el seu seguiment, 
i identificació del propietari en cas de pèrdua, abandonament o incompliment de la 
normativa. 

Vist l’article 15 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de protecció dels animals, que estableix l’obligatorietat d’identificar 
els animals de companyia, i en concret, els gossos, els gats i les fures, constituint un 
requisit previ i obligatori per a la realització de qualsevol transacció d’aquests ani-
mals. 

Vist l’article 14 de l’esmentat Decret legislatiu 2/2008, que estableix que els ajunta-
ments han de portar un cens municipal d’animals de companyia en el qual s’han 
d’inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixin de manera habitual al muni-
cipi, i en el qual han de constar les dades d’identificació de l’animal, les dades de la 
persona posseïdora o propietària i les altres dades que s’estableixin per reglament. 

Atès que el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya va crear l’any 1987 l’Arxiu 
d’identificació d’animals de companyia (d’ara endavant, l’AIAC), una base de dades in-
formatitzada, de naturalesa privada, on es recullen les dades de les identificacions que 
practiquen els veterinaris col·legiats. 
 
Vist l’informe de la Secretaria municipal, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de la tècnica municipal de Medi Ambient, que consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni a signar amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i el Consell 
de Col·legis Veterinaris de Catalunya, que consta a l’expedient i a l’annex d’aquesta 
proposta. 

Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis Veterinaris 
de Catalunya en matèria de gestió del cens municipal d’animals de companyia. 
 
Segon.- Designar el Regidor de Sanitat i la tècnica de Medi Ambient com a 
representants de la Comissió de Seguiment prevista al present conveni. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import de 1.004,30 
€ (IVA inclòs) a favor del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, amb CIF 
Q5856091C, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 25 3110 4810.  
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’Il·lustre Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i el 
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya a tots els efectes. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a Intervenció i Secretaria. 
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ANNEX: 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, EL COL·LEGI 
OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA I EL CONSELL DE COL·LEGIS DE VETERINA-
RIS DE CATALUNYA EN MATÈRIA DE GESTIÓ DEL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DE COM-
PANYIA  

 
REUNITS 

 
D’una banda, el senyora Blanca Arbell Brugarola, en nom i representació de 
l’Ajuntament de Canet de Mar (d’ara endavant, l’Ajuntament), amb domicili en 
Canet de Mar, carrer Ample, 11-13, amb CIF: P0803900J, en qualitat d’alcal-
dessa segons nomenament de 15 de juny de 2019, i en exercici de les atribucions 
que li confereix la legislació vigent.   
 
D’un altra, el/la senyor Ricard Parés i Casanova, en nom i representació del 
Il·lustre Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (d’ara endavant, el 
Col·legi), amb domicili en Barcelona, Av. República Argentina, 21-25, amb CIF: 
Q0871001D, en qualitat de vicepresident de la corporació, i en exercici de les 
funcions atribuïdes en virtut del l’article 24 dels seus Estatuts i del Consell de 
Col·legis Veterinaris de Catalunya (d’ara endavant, el Consell), amb domicili 
en Barcelona, C/ Ferran Puig, nº 15, amb CIF Q-5856091C, en qualitat de presi-
dent de la corporació, i en exercici de les funcions atribuïdes en virtut del l’article 
23 dels seus Estatuts. 
 

Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal necessària per contractar i 
obligar-se en aquest acte, i de forma lliure i voluntària,  
 
 

EXPOSEN 
 
I. L’article 15 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de protecció dels animals, estableix l’obligatorietat d’identificar els 
animals de companyia, i en concret, els gossos, els gats i les fures, constituint 
un requisit previ i obligatori per a la realització de qualsevol transacció d’aquests 
animals. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 4 del Decret 328/1998, pel qual es 
regula la identificació i el Registre general d’animals de companyia, el marcatge 
dels animals de companyia ha de ser realitzat en condicions d’asèpsia per per-
sonal qualificat que pertanyi a una entitat reconeguda per la Generalitat de Ca-
talunya. En aquests moments, el personal qualificat per a identificar animals de 
companyia són els veterinaris col·legiats als quatre Col·legis de veterinaris cata-
lans, integrats al Consell, reconeguts per la Generalitat de Catalunya. 
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II. D’acord amb l’article 14 de l’esmentat Decret legislatiu 2/2008, els ajuntaments 
han de portar un cens municipal d’animals de companyia en el qual s’han d’ins-
criure els gossos, els gats i les fures que resideixin de manera habitual al muni-
cipi, i en el qual han de constar les dades d’identificació de l’animal, les dades de 
la persona posseïdora o propietària i les altres dades que s’estableixin per regla-
ment. 
 
Aquest mateix precepte crea el Registre general d’animals de companyia, que 
és gestionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural (d’ara endavant, DAAM), com a registre únic, constituït pel conjunt 
de dades d’identificació dels censos municipals d’animals de companyia que han 
de portar els ajuntaments.  
 
III. D’acord amb els seus Estatuts, el Consell i el Col·legi son dues corporacions 
de dret públic d’interès professional, amb plena capacitat i personalitat jurídica 
pròpia, i tenen com a funció i finalitat, entre d’altres, la de col·laborar amb els 
poders públics en l’aplicació i el desenvolupament de les disposicions que es 
dictin en el seu àmbit. Per la seva part, el Consell integra i agrupa els quatre 
col·legis oficials de veterinaris de Catalunya.  
 
IV. El Consell va crear l’any 1987, com un servei als clients dels seus col·legiats, 
l’Arxiu d’identificació d’animals de companyia (d’ara endavant, l’AIAC), que és 
una base de dades informatitzada, de naturalesa privada, on es recullen les da-
des de les identificacions que practiquen els veterinaris col·legiats, amb la finali-
tat de recuperar els animals extraviats  i evitar l’abandonament dels animals de 
companyia, i alhora un servei d’atenció ciutadana de localització dels animals de 
companyia perduts, robats o extraviats. 
 
L’AIAC es també un arxiu sanitari on els veterinaris fan constar les dades sanita-
ris més importants dels animals inscrits. Aquest arxiu es el pioner a tota Espanya 
(fa 30 anys que funciona) i en la actualitat es el més important de Catalunya, 
doncs hi figuren inscrits en ell més d’un milió d’animals. 
 
A més, el Consell es la única entitat reconeguda a Catalunya per la RED ESPA-
ÑOLA DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES (REIAC) que agrupa totes les bases 
de dades d’animals de companyia a Espanya i també participa de la RED PET-
MAXX. 
 
Finalment, el Consell té acreditada la seva capacitat de gestionar els arxius i 
bases de dades relacionats amb els animals de companyia, havent col·laborat 
amb la Generalitat de Catalunya amb la gestió de l’ANICOM i d’altres arxius. 
 
V.- Com s’ha dit abans, l’Ajuntament està interessat en complir de la millor ma-
nera possible amb la seva obligació de l’article 14.2 del Decret legislatiu 2/2008 
de “portar un cens municipal d'animals de companyia en el qual s'han d'inscriure 
els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi. Al 
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cens, han de constar les dades d'identificació de l'animal, les dades de la persona 
posseïdora o propietària i les altres dades que s'estableixin per reglament”.  
 
VI. La base de la lluita contra l’abandonament és la identificació i el cens dels 
animals de companyia, eines que permeten fer un seguiment de l’animal de com-
panyia i en cas de pèrdua o abandonament de l’animal, possibilita la identificació 
del propietari del mateix, els afectes de recuperació de l’animal, o bé per iniciar 
un procediment sancionador contra el responsable de l’abandonament. 
 
VII. L’Ajuntament te interès en promoure l’establiment d’un sistema fiable i àgil 
de comunicació de dades amb el Consell i el Col·legi per la millor gestió del cens 
municipal d’animal de companyia, i d’aquesta forma poder donar compliment a 
la normativa reguladora de la identificació dels animals de companyia, doncs el 
Consell, juntament amb el Col·legi, representa als veterinaris col·legiats que in-
tervenen en la identificació dels animals de companyia i mantenen un sistema de 
relació interna amb aquests que els permet disposar i centralitzar les dades de 
totes les identificacions d’animals de companyia que practiquen aquests a Cata-
lunya. 
 
VIII. Amb aquest acord, l’Ajuntament vol incrementar progressivament el percen-
tatge d’animals identificats i censats al municipi i mantenir les dades del cens 
municipal d’animals el més completes i actualitzades possible, ja que la base de 
la lluita contra l’abandonament és la identificació i el cens dels animals de com-
panyia, eines que permeten fer un seguiment de l’animal de companyia i en cas 
de pèrdua o abandonament de l’animal, possibilita la identificació del propietari 
del mateix, els afectes de recuperació de l’animal, o bé per iniciar un procediment 
sancionador contra el responsable de l’abandonament  
 
L'article 86 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques estableix: “Les administracions públiques po-
dran celebrar convenis amb persones tant de dret públic com privat sempre que 
no siguin contraris a l'ordenament jurídic i no facin referència a matèries que no 
siguin susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l'interès públic...”. 
  
IX. Pels motius anteriors, l’Ajuntament, el Consell i el Col·legi tenen interès comú 
en la consecució de les finalitats exposades, i formalitzen el present acord de 
col·laboració, que resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, segons preveu l'article 6.2, que es-
tableix que queden exclosos del seu àmbit d'aplicació els convenis de col·labo-
ració que celebri l'administració amb persones físiques o jurídiques subjectes a 
dret privat, sempre que el seu objecte no estigui comprés en el dels contractes 
regulats en aquesta llei, i que subjecten a les següents 
 

CLÀUSULES 

 

PRIMERA.- Objecte 
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El present conveni té per objecte establir els termes i les condicions de la col·la-
boració entre l’Ajuntament, el Consell i el Col·legi per la millor i mes eficient gestió 
per part de l’Ajuntament del cens municipal d'animals de companyia.  
 
Amb aquesta finalitat, el Consell facilitarà a l’Ajuntament les claus que li perme-
tran accedir, a través de la pàgina web http://aiac.veterinaris.cat/cens, a la base 
de dades de cens d’animals de companyia de l’AIAC.  
 
A aquesta base de dades es registraran les dades d’identificació dels animals de 
companyia (gossos, gats i fures) que resideixen de manera habitual al municipi, 
i les dades de les persones posseïdores o propietàries d’aquests, segons l’esta-
blert a l’article 14.2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de protecció dels animals. 
 
 
SEGONA. Compromisos del Consell i del Col·legi 

El Consell, directament o mitjançant el Col·legi, es farà càrrec de recollir les co-
municacions que, a partir de la data de signatura d’aquest conveni, facin els ve-
terinaris dels animals de companyia que resideixen de manera habitual al muni-
cipi, les quals han de contenir totes les dades que es deriven de la identificació 
veterinària de l’animal i també les dades bàsiques de la persona propietària o 
posseïdora d’aquests animals. 
 
El Consell sistematitzarà i emmagatzemarà a l’AIAC les dades de les comunica-
cions dels veterinaris que rebi, directament d’aquests o mitjançant el Col·legi, i 
facilitarà a l’Ajuntament les claus d’accés (usuari i contrasenya) per que pugui 
accedir, via web, a aquesta base de dades de l’AIAC per consultar-la. 
 
Un cop es validen com a correctes les credencials, l’Ajuntament podrà realitzar 
consultes a la base de dades del cens d’animals de companyia de l’AIAC. 
 
Les dades que s’introduiran seran, a més de les previstes a l’annex del Decret 
328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre 
general d’animals de companyia, les següents: 

 
1. Dades del propietari i/o posseïdor de l'animal: 
 

 Nom i cognoms. 
 DNI o passaport. 
 Domicili (Població, Codi Postal, Província, País). 

 
En cas de que actuï un representant del propietari i/o posseïdor: 
 

 Nom i cognoms del representant. 
 DNI o passaport del representant. 
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2. Dades de l'animal: 
 

 Nom de l’animal. 
 Espècie i raça. 
 Sexe. 
 Data de naixement. 
 Codi d'identificació (transponedor o microxip). 
 Domicili habitual de l'animal. 
 Dades del veterinari que intervé. 

 

El Consell s’obliga a tenir actualitzada l’esmentada base de dades amb la infor-
mació que pugui rebre dels propietaris o posseïdors dels animals de companyia, 
directament o a través dels veterinaris col·laboradors de l’AIAC. 
 
Així mateix el Consell s’obliga a que l’accés a l’esmentada base de dades de 
cens de l’AIAC es pugui realitzar “on-line” per part de l’Ajuntament en qualsevol 
moment i tots els dies de l’any, llevat els casos de força major o per altres causes 
que no siguin de la seva responsabilitat.    
 
 

TERCERA. Compromisos de l’Ajuntament i contribució econòmica.   

L’Ajuntament s’obliga a custodiar les claus d’accés a l’esmentada base de dades 
de cens de l’AIAC que li faciliti el Consell i a no cedir-les a terceres persones o 
entitats en cap cas. L’accés a aquesta base de dades es farà únicament per la 
persona responsable designada a l’efecte per l’Ajuntament. 
 
Per tal de tenir dret a l’esmentat accés a la base de dades de cens de l’AIAC 
l’Ajuntament abonarà al Consell, pel primer any de vigència d’aquest conveni, la 
quantitat de vuit cents trenta euros (830,00 €), més IVA al tipus que sigui vigent 
a cada moment. Aquesta quantitat correspon a la quota anual establerta en fun-
ció de la població del municipi a data 01/01/2019, segons consulta feta a la pà-
gina web del propi Ajuntament, si disposa d'ella, o a la de la Diputació correspo-
nent. A més, la quota inclourà el servei de consulta de microxips per la cerca de 
propietaris d’animals perduts o abandonats, de tots els animals inclosos a l’AIAC. 
 
En el cas de que a l’inici de cada nou període anual de vigència d’aquest conveni 
la població del municipi hagi sofert una variació, la quota anual d’accés passarà 
a ser la que correspongui segons l’escala següent (vigent per l’any actual i que 
s’actualitzarà automàticament en funció de les variacions de l’IPC): 
 

Municipis fins a 5.000 habitants:      560,00.- € 
Municipis de 5.001 a 25.000 habitants:     830,00.- € 
Municipis de 25.001 a 50.000 habitants:  1.100,00.- € 
Municipis de 50.001 a 500.000 habitants: 1.650,00.- € 
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Municipis de més de 500.001 habitants:  2.740,00.- € 
 

Aquest primer pagament es farà efectiu amb venciment 30 dies de la data de la 
factura, i les successives quotes anuals amb el mateix venciment. 
 
Per a cada una de les anualitats de vigència o, al seu cas, de pròrroga d’aquest 
Conveni el preu de la quota anual fixa s’adaptarà automàticament en funció de 
les variacions que experimenti l’IPC (Índex de Preus al Consum) des de gener 
de 2020, que són el mes i any que serviran de referència. 
 
 
QUARTA.  Comissió de Seguiment  

Per fer el seguiment i el control del objecte d’aquest conveni, es constituirà una 
Comissió mixta formada per dos representants de l’Ajuntament, un representant 
del Col·legi i un altre en nom del Consell.  
La Comissió es reunirà de forma ordinària com a mínim un cop a l’any i extraor-
dinària quan ho requereixin la meitat dels seus membres. 
 
 
CINQUENA. Vigència 

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una 
durada de 2 anys, prorrogables a 2 anys més a la seva finalització de forma tàcita 
per períodes anuals, excepte que qualsevol de les parts manifesti el contrari a 
l’altra per escrit amb una antelació mínima de 3 mesos a la data de finalització 
del termini inicial o de les seves pròrrogues. 
 
 

SISENA. Resolució del conveni  

El present conveni s’extingirà per alguna de les causes següents:  
 
a) El mutu acord de les parts que el subscriuen. 
b) Per voluntat de qualsevol de les parts amb un preavís mínim de tres mesos 

per escrit. 
c) La finalització del període inicialment pactat o de qualsevol de les seves 

prorrogues anuals. 
d) L’incompliment de qualsevol de les clàusules, i molt especialment en cas 

d’impagament pel Ajuntament al Consell de les factures al seu càrrec, prèvia 
denúncia motivada del conveni.  

 
 
SETENA. Resolució de conflictes 
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Les qüestions litigioses que puguin derivar-se d’aquest conveni, atesa la seva 
naturalesa jurídic-administrativa, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa de la ciutat de Barcelona. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per triplicat, i a un sol 
efecte, en la data de la signatura electrònica, 
 
Per l’Ajuntament, 
 
 
 
Blanca Arbell Brugarola 
Alcaldessa 

Pel Consell,  
 
 
 
Ricard Parés Casanova 
President CCVC 

Pel Col·legi, 
 
 
 
Ricard Parés Casanova 
Vicepresident 
 

 
3.3. Educació, Igualtat i Participació 

 

3.3.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ESCOLA DE MÚ-
SICA CANET PRO MÚSICA DE CANET DE MAR  
 
Fets: 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2019 
es va aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Canet Pro Musica per dur a terme 
l’activitat d’Escola de Música durant el curs 2019-2020, a l’edifici situat al passeig de la 
Misericòrdia, núm 13. 
 
Vist que cal renovar la col·laboració establerta amb l’entitat Canet Pro Music per al curs 
2020-2021. 
 
Atès que al pressupost municipal per a l’any 2020 hi ha una singularment previstes una 
partida per fer front a les despeses que es deriven del conveni.  
 
Vista la memòria justificativa del conveni que consta a l’expedient.  
 
Vist l’informe de Secretaria que consta a l’expedient. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar amb Canet Pro Musica, el qual 
figura a l’expedient. 

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb Canet Pro Música per regu-
lar les línies de col·laboració mútua.  
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 25.000 euros a favor de Canet 
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Pro Música, CIF G58881327, amb càrrec a la partida 51 32620 48300 del pressupost 
vigent de 2020.  
 
TERCER.-  Reconèixer l’obligació per import de 8.750€ en concepte de primera bestreta. 
 
QUART.- Designar la senyora Rosabel Madrid Camara, tinenta d’alcalde de Serveis a 
les Persones, Igualtat, Participació i Educació i la tècnica municipal d’Educació com a 
representants de l’Ajuntament a la comissió de seguiment prevista en la clàusula desena 
del conveni.  
 
CINQUÈ.- Facultar la senyora alcaldessa o el senyor alcalde accidental en el seu de-
fecte per signar tots els documents que siguin necessaris per dur a terme aquests 
acords. 
 
SISÈ.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els efectes. 
 
SETÈ.- Comunicar el present acord a la Tresoreria i a la Intervenció municipals. 
 
 
3.4. Acció Social i Ciutadania 

 
 
3.4.1. APROVACIÓ AJUTS SOCIALS NÚMERO BSGG38/2020 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/38/2020 de data  26 de novembre 2020 per 
import de 3408,50€ corresponent a ajuts socials puntuals. 

Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost de l’exercici de 2020. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es va delegar 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/37/2020 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
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RELACIÓ NÚM.: BSGG/38/2020   26-11-20  

NÚM. 
BENEFICI-

ARI 
DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

270 - - 
neteja domicili per insa-
lubritat 

160,00 
Mariana Ristea.Turbo-
net,Serveis integrals de 

neteja 
- 

271 - - Calçat fill menor 18,98 ell mateix - 

272 - 
- habitage-fiança 

560,00 ell mateix - 

273 -  -  habitatge-hipoteca 208,88 ell mateix -  

274 - - material escolar/llibres 148,66 COL·LEGI YGLESIAS F08981904 

275 - - material escolar/llibres  240,00 ell mateix - 

276 - - factures llum  479,96 ENDESA XXI B82846825 

277 - - roba fill menor 41,94 ell mateix - 

278 - - habitage-fiança 440,00 ell mateix - 

279 - - factures llum:  217,59 
ENDESA ENERGIA 

XXI 
B82846825 

280 - - medicaments 216,85 € 
FARMACIA  ELISA-
BETH VIEJO GRAU 

38102852V 

281 - - 
desplaçament per aten-
ció sanitària 

12,90 € 
Residencia Miramar de 

Canet de Mar S.L 
B-58565953 

282 - - tractaments terapèutics 662,74 € 
Residencia Miramar de 

Canet de Mar S.L 
B-58565953 

total    3408,50€   
 
 
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. 

 
4. Donar compte de les resolucions judicials  
 
No se’n presenten 
 
5. Precs i preguntes 
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Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:14 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


