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

LOCAL DE DATA 29 DE JULIOL DE 2021 
 
Avís:  aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades personals.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:27 
Lloc: Per videoconferència 
 

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 Maria Josep Lozano del Pino, 
interventora accidental. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2021/30 ordinari 22/07/2021 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
 
2.1.1. Relació de decrets del 12 al 18 de juliol de 2021 
 
2.2. Secretaria 
 
2.2.1. Proposta JGL adjudicació subministrament Escenotècnia Centru 
 
2.2.2. Proposta canvi de professional adscrit al contracte de psicologia i logopèdia 
 
2.3. Acció Social i Ciutadania 
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2.3.1. Proposta aprovació bases subvencions IBI 2021 
 
2.3.2. Proposta aprovació ajuts socials 
 
2.3.3. Proposta aprovació ajuts socials BSGG19_2021 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2021/30 ordinari 22/07/2021 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
22 de juliol de 2021 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, per unanimitat se 
n’acorda l’aprovació. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
 
2.1.1. RELACIÓ DE DECRETS DE DATA DEL 5 A L’11 DE JULIOL DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 12 al 18 de juliol de 2021, i que són els següents: 
 
Codi Descripció Data 

RESAL2021/1486 Decret Autorització Tornejos Petanca Plaça Cavaió - Agost 2021 12/07/2021

RESAL2021/1487 Decret aprovació calendari escolar curs 2021-2022. 12/07/2021

RESAL2021/1488 Decret d'Alcaldia d'aprovació de manament a justificar 13/07/2021

RESAL2021/1489 Decret PS 12_07 13/07/2021

RESAL2021/1490 Decret IMI 12_07 13/07/2021

RESAL2021/1491 Decret AI 12_07 13/07/2021

RESAL2021/1492 Decret Convocatòria JGL ordinària 15072021 13/07/2021
RESAL2021/1493 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia autorització penjar pancarta Associació Jubilats Canet de Mar 2020 13/07/2021

RESAL2021/1494 Decret contractació auxiliar administratiu_Seguretat Ciutadana 13/07/2021

RESAL2021/1495 Decret 1a TA pagaments 2021_12 13/07/2021

RESAL2021/1496 Decret exp.111983 13/07/2021

RESAL2021/1497 Decret de rectificació de retenció IRPF 13/07/2021

RESAL2021/1498 Decret resolució sancionador 13/07/2021

RESAL2021/1499 Decret d'aixecament del reparament f_58 fase O amb reparament 13/07/2021

RESAL2021/1500 Decret desballestament 4924BVJ 14/07/2021

RESAL2021/1501 Decret desballestament 7026DBR 14/07/2021
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RESAL2021/1502 Decret desballestament 9290HVV 14/07/2021

RESAL2021/1503 Decret desballestament C3508BNV 14/07/2021

RESAL2021/1504 Decret desballestament B2887IL 14/07/2021

RESAL2021/1505 Decret desballestament 4154FHH 14/07/2021

RESAL2021/1506 Decret desballestament 3342BVG 14/07/2021

RESAL2021/1507 DECRET AUTORITZACIÓ OBRES PARADES 38-39 PLAÇA MERCAT 14/07/2021

RESAL2021/1508 Decret aprovació relació AD'S Q_2021_19 14/07/2021

RESAL2021/1509 Decret terrassa estiu 21 -mar blau- 14/07/2021

RESAL2021/1510 Decret terrassa estiu 21 -dau al set- 14/07/2021

RESAL2021/1511 Decret autorització missa -hostal- 14/07/2021

RESAL2021/1512 Decret terrassa estiu 21- cal tibu- 14/07/2021

RESAL2021/1513 Decret terrassa estiu 21 -bar daikiri- 14/07/2021

RESAL2021/1514 Decret terrassa estiu 21 -Ancla- 14/07/2021

RESAL2021/1515 Decret terrassa estiu 21 -celler- 14/07/2021

RESAL2021/1516 Decret terrassa estiu 21 -fem boca- 14/07/2021

RESAL2021/1517 Decret terrassa estiu 21 -xandri- 14/07/2021

RESAL2021/1518 Decret terrassa estiu 21 -el abuelo- 14/07/2021

RESAL2021/1519 Decret terrassa estiu 21 -cal torrent- 14/07/2021

RESAL2021/1520 Decret canvi de nom activitat 14/07/2021

RESAL2021/1521 Decret terrassa estiu 21 -frankfurt dani- 14/07/2021

RESAL2021/1522 Decret devolució fiança del circ 14/07/2021

RESAL2021/1523 Decret terrassa estiu 21 -aqua- 14/07/2021

RESAL2021/1524 Decret aprovació factura 22a certificació teatre municipal 14/07/2021

RESAL2021/1525 Decret terrassa estiu 21 -el gra- 14/07/2021

RESAL2021/1526 Decret terrassa estiu 21 -chicky- 14/07/2021

RESAL2021/1527 Decret terrassa estiu 21 -bar fama- 14/07/2021

RESAL2021/1528 Decret terrassa estiu 21 -A media Luz- 14/07/2021

RESAL2021/1529 Decret matrícula EB curs 2021-2022 dipòsit setembre 14/07/2021

RESAL2021/1530 Decret Autorització utilització bosc Vila Flora - Casal Aisia 15/07/2021

RESAL2021/1531 Decret aprovació de factures F_58 fase O amb repararament 15/07/2021

RESAL2021/1532 Decret AI 14_07 15/07/2021

RESAL2021/1533 Decret concessió plaça aparcament 153- AZ 15/07/2021

RESAL2021/1534 Resolució Alcaldia aprovació IRPF juny 2021 i ordena pagament AEAT 15/07/2021

RESAL2021/1535 Decret targeta individual d'aparcament per a persones amb discapacitat 15/07/2021

RESAL2021/1536 Decret RESOLUCIÓ civisme GT- 15/07/2021

RESAL2021/1537 Decret targeta individual d'aparcament per a persones amb discapacitat 15/07/2021

RESAL2021/1538 Decret terrassa estiu 21 -sardina lola zona mercat- 16/07/2021

RESAL2021/1539 Decret terrassa estiu 21 -la gelateria- 16/07/2021

RESAL2021/1540 Decret terrassa estiu 21  16/07/2021

RESAL2021/1541 Decret terrassa estiu 2012 -pica pica- 16/07/2021

RESAL2021/1542 Decret terrassa estiu 21 -trobada- 16/07/2021

RESAL2021/1543 Decret terrassa estiu 21 - la queixalada- 16/07/2021

RESAL2021/1544 Decret terrassa estiu 21 -hostalet- 16/07/2021

RESAL2021/1545 Decret terrassa estiu 21 -Plaça de la LLenya- 16/07/2021

RESAL2021/1546 Decret terrassa estiu 21 -la sardina lola- 16/07/2021

RESAL2021/1547 Decret terrassa estiu 21 -pkdos- 16/07/2021

RESAL2021/1548 Decret terrassa estiu 21 -el meson- 16/07/2021

RESAL2021/1549 Decret terrassa estiu 21 -bar maresme2- 16/07/2021
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RESAL2021/1550 Decret terrassa estiu 21 -massamare- 16/07/2021

RESAL2021/1551 Decret terrassa estiu 21 16/07/2021

RESAL2021/1552 Decret terrassa estiu 21 -el mon del jabugo- 16/07/2021

RESAL2021/1553 Decret terrassa estiu 21 -rossi- 16/07/2021

RESAL2021/1554 Decret terrassa estiu 21 -xurreria dani- 16/07/2021

RESAL2021/1555 Decret terrassa estiu 21 -bar maresme- 16/07/2021

RESAL2021/1556 Decret terrassa estiu 21 -kbap- 16/07/2021

RESAL2021/1557 Decret terrassa estiu 21 -la flama del canigó- 16/07/2021

RESAL2021/1558 Decret terrassa estiu 21 -pizzeria italia- 16/07/2021

RESAL2021/1559 Decret terrassa estiu 21- granja carrer cuba- 16/07/2021

RESAL2021/1560 Decret targeta individual d'aparcament per a persones amb discapacitat 16/07/2021

RESAL2021/1561 Decret autorització activitat cultural As 16/07/2021

RESAL2021/1562 Decret requeriment documentació previ adjudicació 16/07/2021

RESAL2021/1563 Decret aprovació factura 9a certificació i última Sala Espectacles Centre Parroquial 16/07/2021

RESAL2021/1564 Decret anul baixa ofici AAS--- 16/07/2021

 
2.2. Secretaria 
 
2.2.1. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I 
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INS-
TAL·LACIÓ D’ESCENOTÈCNIA PER A LA SALA D’ESPECTACLES MUNICIPAL A 
L’ANTIC CENTRE PARROQUIAL DE CANET DE MAR 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de maig d’enguany, va acordar incoar 
expedient per a la contractació, per procediment obert simplificat, del contracte de sub-
ministrament i instalꞏlació del projecte executiu d’escenotècnia per a la Sala d’especta-
cles municipal a l’antic centre parroquial de Canet de Mar, amb un pressupost base de 
licitació de 97.890,56 €, IVA inclòs, el qual puja la quantitat de 16.989,27 €, per a tota la 
durada del contracte, això és de 3 mesos des de l'endemà de la data de formalització 
del contracte. No es preveu la possibilitat de pròrroga. 
 
Segons consta al certificat de l’eina del sobre digital, durant el termini de presentació 
d’ofertes, s’han presentat les proposicions següents: 
 
Denominació social              Data entrada           Hora           Registre d’Entrada 
BTM SOUND, SL                                      16/06/2021          12:09          ENTRA-2021-6078 
ESCENOTECNIC INGENIERIA ESCENICA, SL  16/06/2021           23:39         ENTRA-2021-6110 
 
En data 18 de juny d’enguany, es va reunir la Mesa de Contractació, per efectuar l’ober-
tura i valoració de les ofertes presentades, el contingut de l’acta de la reunió es transcriu 
parcialment a continuació: 
 
“ACTA D’OBERTURA, QUALIFICACIÓ I VALORACIÓ DEL SOBRE A PRESENTAT EN EL 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I TRAMITACIÓ ORDINARIA, DEL SUBMINISTRA-
MENT I INSTAL·LACIÓ D’ESCENOTÈCNIA PER A LA SALA D’ESPECTACLES MUNICIPAL 
A L’ANTIC CENTRE PARROQUIAL DE CANET DE MAR 
 
Lloc:                 Mesa Virtual reunida mitjançant videoconferència 
Data:                 18/06/2021 
Horari:              12.00 h 



 

5 
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 

Hi assisteixen: Pere Xirau Espàrrech, president 
                          Mercè Valls Melendres, tècnica de cultura 
                          Montse Carbonell Vila, interventora municipal accidental 
                          Clara Pérez González, secretària municipal 
                          Laura Torné Cano, que actua com a secretària de la Mesa de Contractació 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
(....) 
 
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 
A presentat pels dos licitadors. 
 
Un cop obert el sobre A i comprovades les declaracions responsables presentades, es constata 
que l’empresa BTM SOUND, SL ha presentat correctament la documentació exigida pel PCAP. 
Es detecta que l’empresa ESCENOTECNIC INGENIERIA ESCENICA, SL, encara que ha pre-
sentat la documentació exigida en el PCAP, aquesta es troba signada però no digitalment. La 
mesa de contractació conclou requerir a l’empresa ESCENOTECNIC INGENIERIA ESCENICA, 
SL, amb un termini de 3 dies hàbils des de la tramesa de la corresponent comunicació, per tal 
que presenti, a través de l’Eina del Sobre Digital, la mateixa documentació presentada, signada 
digitalment, esmenant d’aquesta manera l’error, com a requisit previ a l’obertura del sobre B i la 
seva valoració. Tal com s’indica en la clàusula 13 del PCAP, únicament es permetrà l’aclariment 
o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de 
l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. Per 
tant, es consideren admeses a la licitació les dues empreses licitadores, sense perjudici de la 
presentació, dins el termini atorgat a l’efecte, de la documentació amb signatura digital per l’em-
presa ESCENOTECNIC INGENIERIA ESCENICA, SL. En el supòsit de que l’empresa indicada 
no procedeixi a presentar la documentació requerida, en el termini atorgat a l’efecte, s’exclourà 
de la licitació. 
 
4. A continuació la Mesa de contractació procedeix a remetre als serveis tècnics de l’òrgan de 
contractació la documentació relativa a l’oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de 
valor presentada per les empreses licitadores per tal que aquests efectuïn la valoració en un 
termini no superior a 7 dies. 
 
5. Es convoca a la Mesa de contractació per tal d’efectuar l’obertura i valoració del sobre B pre-
sentat per les dues empreses licitadores, en el seu cas, el proper 1 de juliol de 2021, a les 13:00 
hores. 
 
Essent les 12.45 hores es dona per finalitzat el present acte, signant l’acta el president i la secre-
tària de la Mesa.” 
 
En data 1 de juliol d’enguany, es va reunir la Mesa de Contractació, per efectuar la va-
loració de les memòries presentades per les empreses licitadores en el sobre A avalua-
bles mitjançant criteris sotmesos a judici de valor i d’obertura i valoració del sobre B, el 
contingut de l’acta de la reunió es transcriu parcialment a continuació: 
 
“ACTA DE VALORACIÓ DE L’INFORME TÈCNIC EMÈS EN RELACIÓ A LES MEMÒRIES 
PRESENTADES PER LES LICITADORES EN EL SOBRE A AVALUABLES MITJANÇANT CRI-
TERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR I D’OBERTURA, QUALIFICACIÓ I VALORACIÓ DEL 
SOBRE B PRESENTAT EN EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I TRAMITACIÓ ORDI-
NARIA, DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’ESCENOTÈCNIA PER A LA SALA 
D’ESPECTACLES MUNICIPAL A L’ANTIC CENTRE PARROQUIAL DE CANET DE MAR 
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(…) 
 
3. La secretària municipal recorda als presents que en la sessió anterior es van declarar admeses 
les dues licitadores, BTM SOUND, SL i ESCENOTECNIC INGENIERIA ESCENICA, SL sense 
perjudici de la presentació de la documentació amb signatura digital per l’empresa ESCENO-
TECNIC INGENIERIA ESCENICA, SL, dins el termini atorgat a l’efecte. En data 21 de juny de 
2021 i dins el termini atorgat pel requeriment d’esmena efectuat a través de l’Eina del Sobre 
Digital l’empresa ESCENOTECNIC INGENIERIA ESCENICA, SL va presentar la mateixa docu-
mentació presentada degudament signada digitalment.  En la mateixa sessió i després de revisar 
la documentació presentada la Mesa de contractació va procedir a lliurar la memòria tècnica, 
relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, a l’enginyera tècnica municipal, 
als efectes que, a la vista dels criteris de valoració determinats en el punt I del quadre de carac-
terístiques del PCAP, procedís a efectuar el seu informe tècnic de valoració: 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’enginyera municipal que literalment és com segueix: 
 
“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
La Junta de Govern Local en data 27 de maig de 2021 acorda la licitació del subministrament i 
instalꞏlació del projecte executiu d’escenotècnia per a la Sala d’espectacles municipal a l’antic 
Centre Parroquial de Canet de Mar per un pressupost base de licitació de 97.890,56 € IVA inclòs.  
 
La Mesa Virtual es reuneix en videoconferència en data 18 de juny de 2021 a les 12h i la 
secretària municipal informa els presents que segons el certificat emès des de l’eina Sobre 
Digital, dins el termini atorgat a l’efecte, han presentat ofertes les següents empreses: 
 

- BTM SOUND, SL  
- ESCENOTECNIC INGENIERIA ESCENICA, SL  

 
En data 18 de juny de 2021 la Mesa deriva a la tècnica sotasignat com a serveis tècnics de 
l’òrgan de contractació la documentació relativa a l’oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos 
a judici de valor presentada per les empreses licitadores per tal que s’efectuï la valoració en un 
termini no superior a 7 dies. 
 
El criteri avaluable que depèn d’un judici de valor i la seva ponderació es fa sobre la memòria 
tècnica d’organització d’execució del contracte redactada en un màxim de 30 pàgines DINA4, 
lletra mida Arial 10 amb interlineat simple. L’increment del número de pàgines sobre el límit citat 
no implicarà l’exclusió de l’oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació 
continguda en les 30 primeres pàgines. Es valorarà la memòria en base als següents criteris:  
 

Memòria tècnica d’Organització de l’Execució del contracte 
Fins a 10 
punts 

El coneixement demostrat del projecte i de l’edifici fins a 3 punts 
L’adequació mitjans tècnics, detall, coherència i viabilitat de la programació, 
l’anàlisi i consideració de possibles interferències o condicionants 

fins a 1 punt 

La proposta de mesures per garantir la correcta consecució del treballs 
previstos 

fins a 1 punt 

La ruta crítica dels treballs i dels recursos de personal i tècnics de les diverses 
fases d’execució 

fins a 2 punts 

L’organigrama del personal assignat al contracte, la seva titulació, formació, 
tipus de contracte i antiguitat en l’empresa 

fins a 3 punts 
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FONAMENTS DE DRET: 
 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 

  
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Es disposa de les memòries tècniques presentades pels següents licitadors 
Escenotecnic – Enginyeria escènica i  BTM – So, llum i imatge. Ambdues compleixen amb els 
aspectes formals per a la seva consideració.  
 
SEGONA.- Considerant cadascun dels subcriteris avaluables de la memòria tècnica s’assignen 
les següents puntuacions a judici propi de la tècnica que subscriu una vegada examinats els 
documents aportats:   
 

 El coneixement demostrat del projecte i de l’edifici fins a 3 punts 
Escenotècnic 
– Enginyeria 
escènica 

No fa referència al coneixement del projecte a executar ni a 
l’edifici. Totes les explicacions de la memòria fan referència 
a l’execució de qualsevol projecte escenotècnic. 

0 

BTM Demostra un excelꞏlent coneixement del projecte, l'edifici, la 
seva història, la seva ubicació, la pertinença a un projecte 
global del teatre municipal i l'arquitecte que ha fet el projecte 
de reforma. Identifica aquells trets del projecte que 
necessàriament han de tenir un reflex en el projecte d’obra 
civil que s’ha executat. Explica què farà davant una 
discrepància en les mides del vestit escènic que han trobat 
en el projecte. 

3 

 
 

 Adequació mitjans tècnics, detall, coherència i 
viabilitat de la programació, l'anàlisi i consideració de 
possibles interferències o condicionants  

fins a 1 punts 

Escenotècnic 
– Enginyeria 
escènica 

Per als treballs en altura preveu una bastida mòbil. No fa 
cap més referència als mitjans tècnics que aporta per a 
l’execució dels treballs en altura.  
Aporta el diagrama de Gant per a la planificació del 
projecte. 

0,25 
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BTM Oferta dos mitjans tècnics per als treballs en altura: un 
sistema unipersonal d’autoelevació i una bastida mòbil. 
També preveu un sistema d’elevació de materials amb 
polipastos elèctrics i manuals. Donada la importància dels 
treballs en altura d’aquesta instalꞏlació és molt adequat 
assignar aquests recursos.   
 
Descriu els sistemes de treball en altura concrets, temps 
d'execució,  i fa una concreció tenint en compte els temps 
administratius, comprometent-se a agilitzar la tramitació 
dels seus documents. 
 
Planifica al detall les fases. 
 
Oferta el préstec sense cost d’equips similars als del 
projecte en cas que alguns no arribin per tal de poder 
complir amb el termini d’execució referint-se als 
problemes que la COVID genera en l’execució dels 
projectes. 

1 

 
 La proposta de mesures per garantir la correcta consecució 

dels treballs previstos  
fins a 1 
punts 

Escenotècnic – 
Enginyeria 
escènica 

Detalla els punts en els que caldrà coordinar-se amb altres 
contractistes de forma genèrica. 
 

0,25 

BTM Preveu una fase de verificació de les instalꞏlacions prèvies i la 
disponibilitat per interlocutor amb l'empresa constructora per 
executar correctament la instalꞏlació.  
 
Coneix a través del web municipal que haurà de conviure amb la 
instalꞏlació del clima i proposa solucions de coordinació. 
 

0,75 

 

 
La ruta crítica dels treballs i dels recursos de personal i 
tècnics de les diverses fases. 

fins a 2 
punts 

Escenotècnic – 
Enginyeria 
escènica 

Als efectes de reduir el temps de posada en marxa els mecanismes 
arribaran provats de fàbrica a l’obra 

0,25 

BTM 

Traça les rutes d'accés, de descàrrega, d'aparcament, de 
tractament de residus a la deixalleria de Canet, de coordinació i 
horaris de càrrega i descarrega tenint present 
l'escola Yglesias situada a escassos metres. Especifica els 
vehicles, les mides de les peces en funció de les portes d’accés, el 
reforç de personal en moments puntuals, per agilitzar càrrega i 
descàrrega. 
 
Ofereix l’acompanyament dels tècnics que utilitzaran la instalꞏlació 
en els tres primers espectacles per verificar el correcte 
funcionament dels equips. 
 

2 

 
.  
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L'organigrama del personal assignat al contracte, la seva 
titulació, formació, tipus de contracte i antiguitat en l’empresa. 

fins a 3 
punts 

Escenotècnic – 
Enginyeria 
escènica 

Ofereix un organigrama de personal que es compon d'un equip de 
sis persones 

1,5 

BTM 

Ofereix un organigrama de personal que es compon d'un equip 
d'onze persones. I a banda de l'administració, compres/logística, 
director tècnic i gerent, ofereix dues persones per cadascuna de 
les àrees a instalꞏlar (so, llum i imatge). 
 
Ofereix un manteniment semestral normatiu, preventiu i correctiu 
de tot el sistema durant els 2 anys de garantia obligatòria a càrrec 
de l’equip instalꞏlador del projecte. 
 

3 

 
TERCERA.- El resum de les puntuacions obtingudes són les següents: 
 

 Fins a 
Escenotècnic 
– Enginyeria 
escènica 

BTM 

El coneixement demostrat del projecte i de l’edifici 3 0 3 
L’adequació mitjans tècnics, detall, coherència i 
viabilitat de la programació, l’anàlisi i consideració de 
possibles interferències o condicionants 

1 0,25 1 

La proposta de mesures per garantir la correcta 
consecució del treballs previstos 

1 0,25 0,75 

La ruta crítica dels treballs i dels recursos de personal 
i tècnics de les diverses fases d’execució 

2 0,25 2 

L’organigrama del personal assignat al contracte, la 
seva titulació, formació, tipus de contracte i antiguitat 
en l’empresa 

3 1,5 3 

 10 2,25 9,75 
 
CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es proposa una puntuació de 2,25 per a la 
memòria tècnica presentada per l’empresa Escenotècnic – Enginyeria escènica i una puntuació 
de 9,75 per a la memòria tècnica presentada per l’empresa BTM.” 
 
4. La Mesa de contractació acorda per unanimitat dels seus membres aprovar i fer seu l’informe 
emès per l’enginyera municipal transcrit anteriorment i procedeix, després d’aplicar les credenci-
als pels custodis definits a la configuració dels sobres a la Plataforma de Serveis de contractació 
Pública, a obrir el sobre B que ha de contenir l’oferta econòmica. 
 
5. A continuació la secretària municipal procedeix a la lectura de les ofertes presentades en els 
següents termes: 
 

Licitador 
Oferta 
econòmica 
(IVA exclòs) 

Dossier 
especificacions 
tècniques 

 
Millora 
terminis  de 
garantia 
(ampliació 

 
Criteris 
ambientals 
vehicles 
EURO IV 

 
 
 
Criteris 
socials  % 
personal 
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termini anys) amb 
contracte 
indefinit 

BTM  SOUND, 
SL  70.344,27 € 

SÍ  2 SÍ       90 % 

Escenotecnic 
Ingenieria 
Escenica, SL  66.253,77 € 

 
SÍ  2  SÍ 

 
       90 % 

 
6. Seguidament la Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de les ofertes 
presentades, tenint en compte els criteris previstos a l’apartat I del quadre de característiques 
específiques del PCAP, en els termes següents: 
 

Licitador 
Oferta 
econòmica 
(IVA exclòs) 

Dossier 
especificacions 
tècniques 

 
Millora 
terminis  de 
garantia 
(ampliació 
termini anys) 

 
Criteris 
ambientals 
vehicles 
EURO IV 

 
 
 
Criteris 
socials  % 
personal 
amb 
contracte 
indefinit 

BTM SOUND, SL  47,09  30,00 5,00 2,50       2,50 

Escenotecnic 
Ingenieria 
Escenica, SL 

50,00  30,00  5,00  2,50        2,50 

 
PUNTUACIÓ TOTAL INCLOENT DE ELS CRITERIS DE JUDICI DE VALOR 
 

Licitador  Judici de valor 
Puntuació  total  criteris 
automàtics 

 
PUNTUACIÓ      TOTAL 

BTM SOUND, SL  9,75  87,09 96,84 

Escenotecnic  Ingenieria 
Escenica, SL 

2,25  90,00 
92,25 

 
 
La Mesa de contractació declara que la presentació dels annexos 6 i 7 inclosos en l’oferta 
presentada per part de les empreses licitadores és correcte. 
 
7. Segons la valoració de les ofertes indicades en els quadres anteriors l’empresa BTM SOUND, 
SL, ha sigut la millor oferta classificada segons la puntuació total obtinguda i per tant, la Mesa de 
contractació acorda, per unanimitat, requerir-li per tal que aporti la documentació indicada al punt 
U 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 
de subministrament i instalꞏlació del projecte executiu d’escenotècnia per a la Sala d’espectacles 
municipal a l’antic centre parroquial de Canet de Mar. 
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Essent les 13.55 hores es dona per finalitzat el present acte, signant l’acta el president i la 
secretària de la Mesa.” 
 
En data 6 de juliol de 2021, es practica el requeriment electrònic a través de l’eina del 
sobre digital adjuntant decret de l’Alcaldia 2021/1443 de data 6 de juliol de 2021, a la 
mercantil BTM SOUND, SL, de la documentació relacionada al punt U del quadre de 
característiques específiques del PCAP. 

Atès que un cop examinada la documentació aportada, en data 12/07/2021 i 15/07/2021 
(números de registre d’entrada ENTRA 2021-7089 i ENTRA 2021-7210) per l’empresa 
licitadora BTM SOUND, SL, amb NIF B17571175, necessària per procedir a l’adjudicació 
del contracte, es comprova que s’ha donat compliment correctament al requeriment 
efectuat, dins el termini atorgat a l’efecte. Mitjançant declaració responsable la mercantil 
BTM SOUND, SL, en relació a la constitució de la garantia requerida per import de 
3.517,21 € ha indicat que s’efectuarà la mateixa mitjançant la retenció en el preu de les 
factures aprovades d’acord amb l’article 108.2 de la LCSP. 

Vist l’informe jurídic d’adjudicació de la cap del servei de Secretaria i Contractació. 
 
Fonaments de dret: 
 
L’òrgan competent per adjudicar el contracte és l’Alcaldia, puix que el valor estimat del 
contracte puja la quantitat de 97.081,55 euros, IVA exclòs, i per tant, no supera ni el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la quantia de 
6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que superi els anteriors 
imports (facultats i competències que li atribueixen l’article 53.1 o) del DL 2/2003 de 28 
d’abril i la DA 2ª 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 
 
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 
18 de juny i 1 de juliol de 2021. 

Segon.- Adjudicar el contracte per a la prestació del subministrament i instalꞏlació del 
projecte executiu d’escenotècnia per a la Sala d’espectacles municipal a l’antic centre 
parroquial de Canet de Mar, a l’empresa BTM SOUND, SL, amb NIF B17571175,  pel 
preu de setanta mil tres-cents quaranta-quatre amb vint-i-set cèntims euros (70.344,27 
€), IVA exclòs, que pujarà un import de catorze mil set-cents setanta-dos euros amb 
trenta cèntims (14.772,30 €), amb subjecció al plec de clàusules administratives parti-
culars (PCAP), al plec de prescripcions tècniques particulars (PTTP), i a l’oferta presen-
tada pel propi licitador, així com a les millores proposades en l’oferta presentada pel 
propi licitador que s’accepten i que son les següents: 
 

 Equips i materials oferts per l’empresa licitadora per a cadascun dels productes 
del projecte especificats en el dossier presentat en l’oferta. 

 Millora en el termini de garantia de la instalꞏlació en 2 anys més sobre el mínim 
legal establert (2 anys) i sense cost addicional. 
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 Que utilitzarà exclusivament vehicles de propietat de l’empresa que compleixen 
els requisits d’emissió de gasos d’escapament establerts a la norma EURO IV 
per el transport del material. 

 Que el 90% del personal assignat al contracte segons l’organigrama 
d’organització del contracte disposen de contracte laboral indefinit amb 
l’empresa. 

 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el seu preu no serà objecte de revisió. 
 
Tercer.- Es comunica a l’ adjudicatària del present contracte que resta obligada a ads-
criure al subministrament els mitjans materials i l’equip tècnic (indicat en la memòria) 
que es va comprometre en la seva oferta. 
 
Quart.- Que la durada del present contracte s’estableix en 3 mesos des de l'endemà de 
la data de formalització del contracte. No es preveu pròrroga del contracte. D’acord amb 
el projecte aprovat, el termini d’execució del present contracte és de 3 mesos, incloent 
el termini de subministrament de la maquinària. 
 
Cinquè.- Comunicar a l’adjudicatari que dins del termini dels 15 dies hàbils següents a 
la recepció de la notificació del present acord, se’l requerirà per tal de formalitzar el 
contracte. 
 
Sisè.- Informar a l’adjudicatària que l’execució del contracte està subjecte a les següents 
condicions especials d’execució i a les que s’ha compromès en la seva oferta: 
 
Els equips electrònics amb que es treballin hauran de complir les normatives de la UE 
en matèria mediambiental (manteniment o millora dels valors mediambientals que 
puguin veure’s afectats per l’execució del contracte). 

 
L’incompliment d’aquestes condicions donaran lloc a la imposició de penalitats, de con-
formitat amb l’article 192 de la LCSP. Les indicades condicions especials d’execució 
tenen el caràcter d’obligacions contractuals essencials als efectes assenyalats a la lletra 
f) de l’article 211 LCSP. 
 
Setè.- Indicar que es permet la modificació del contracte en els termes establerts en 
l’apartat R del quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives Particu-
lars que regeixen el present contracte. 
 
Vuitè.- Que l’adjudicatària del contracte s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança 
de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats 
pròpies del subministrament i instalꞏlació i per un import mínim de 300.000 € per sinistre 
i víctima.  Aquesta assegurança haurà d’estar vigent durant tot el termini de vigència del 
contracte. 
 
Novè.- Que l’adjudicatària va declarar responsablement que no tenia previst subcon-
tractar l’execució del present contracte. 
 
Desè.- Que l’adjudicatària haurà de prestar el subministrament contractat amb estricta 
subjecció a les disposicions del plec de clàusules administratives particulars (PCAP), al 
plec de prescripcions tècniques particulars (PTTP), al projecte executiu d’escenotècnia 
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aprovat, a la normativa, general o sectorial, que li sigui d’aplicació, al contingut de la 
proposició formulada per l’adjudicatària en allò que concreti l’objecte o el preu del con-
tracte, i d’acord amb les normes i instruccions que, en desenvolupament o interpretació 
dels plecs, l’ajuntament comuniqui al contractista. Si aquestes instruccions es formules-
sin verbalment, hauran de ser ratificades per escrit a la major brevetat. 
  
L’adjudicatària està obligada a realitzar l'objecte del contracte en els terminis que figurin 
en el mateix i haurà de respectar les especificacions determinades en el Plec de pres-
cripcions tècniques particulars (PTTP). 
 
Onzè.- Disposar la despesa per import de vuitanta-cinc mil cent setze euros amb 
cinquanta-set cèntims (85.116,57 €), IVA inclòs, en favor de l’empresa BTM SOUND, SL, 
amb NIF B17571175, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del vigent 
pressupost ordinari per a l’any 2021, (Doc. D núm. 220210009512 i 220210009510) tal i com 
es desglossa a continuació: 
 

Any 
Aplicació 
pressupostària 

Concepte 
Total (IVA 
inclòs) 

2021 31 33310 63201 Arranjament sala petita 25.358,11 € 

2021 20 33300 62300   Instalꞏlacions tècniques Centre 
Parroquial

59.758,46 € 

 
Dotzè.- Senyalar que el termini de garantia, donades les característiques i la naturalesa 
de la present contractació, serà de dos anys o el que, en el seu cas, l’adjudicatari hagi 
establert en l’oferta com a millora al termini de garantia i començarà a computar a partir 
de l’acta de conformitat del subministrament. 
 
Tretzè.- 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. 
 
Catorzè.- Comunicar el present acord als Serveis econòmics municipals i al responsable 
del contracte.  
 
Quinzè.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
 
 
 
 
2.2.2. PROPOSTA AUTORITZACIÓ NOVA PROFESSIONAL A ADSCRIURE AL 
CONTRACTE DE SERVEI DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 d’octubre de 2019, 
va acordar adjudicar a la societat Eduvic, SCCL, amb NIF núm. F60709896, el contracte 
del servei de psicologia i logopèdia.  
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Atès que en data 12 de novembre de 2019, es va procedir a la formalització del con-
tracte, establint-se en la clàusula quarta una durada del contracte de dos anys, per bé 
que podrà ser prorrogat, d’any en any fins un màxim de 4 anys, pròrrogues incloses. 
 
Atès que en data 7 de juny de 2021 s’ha rebut escrit registre d’entrada núm. ENTRA-
2021-5692 la de senyora -- en representació d’Eduvic, SCCL en què solꞏlicita l’adscripció 
al servei d’una nova professional en substitució de la psicòloga i la logopeda que fins 
ara estaven adscrites al servei. Es justifica el canvi en el personal  per la baixa per 
malaltia, de durada indeterminada, de la psicòloga i la imminent renuncia de la logopeda 
per motius aliens a l’empresa. 
 
Vist que en la clàusula cinquena del contracte de servei de referencia s’establia la pos-
sibilitat de que l’equip tècnic destinat a la prestació del servei oferts a la seva plica, 
pogués patir variacions amb l’autorització expressa de l’òrgan de contractació i sempre 
que els nous tècnics oferts per la contractista tinguin el mateix nivell d’experiència i titu-
lació que els substituïts. 
 
Vist que el professional que es proposa per adscriure al servei, està en possessió de la 
titulació acadèmica requerida, tant en psicologia com en logopèdia (tal i com requereix 
la clàusula 11 del PCAP). 
 
Vist l’informe emès en data 13 de juliol d’enguany, per la tècnica d’educació, que consta 
a l’expedient favorable al canvi de professional esmentat. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Lo-
cal, 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 tenint en compte la normativa de legal aplica-
ció, es proposa a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat:: 
 
Primer.- Autoritzar el canvi de professional a adscriure al present contracte de servei 
comunicat per la mercantil Eduvic, SCCL amb NIF núm. F60709896, en data  7 de juny 
de 2021 (registre núm. ENTRA-2021-5692) en substitució de la psicòloga i logopeda per 
a la prestació del servei de psicologia i logopèdia. 
 
Segon.- El present contracte es seguirà regint per totes i cadascuna de les clàusules 
fixades en el document formalitzat en data 12 de novembre de 2019. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució a intervenció i a la responsable del contracte als 
efectes oportuns. 
 
 
2.3. 2.2. Acció Social i Ciutadania 
 
2.3.1. APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A 
L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ SOBRE L’IMPORT DE L’IMPOST SOBRE 
BÉNS IMMOBLES, CORRESPONENT AL DOMICILI HABITUAL, PER MINORAR LA 



 

15 
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 

REPERCUSSIÓ ECONÒMICA DEL PAGAMENT DE L’IBI EN CONTRIBUENTS AMB 
SITUACIÓ ECONÒMICA DESFAVORIDA, EXERCICI 2021. 
 
Fets: 
 
Atès que, donada la situació econòmica actual, és voluntat d’aquest Ajuntament minorar 
la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en contribuents amb situació econòmica 
desfavorida, corresponent al seu habitatge habitual. 
 
Atès que amb l’anterior objectiu des de la regidoria d’Acció Social s’han preparat unes 
bases per a la concessió de subvencions que contribueixin a l’anterior finalitat. 
 
Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan encarregat d’acordar la convocatòria de 
les subvencions, on s’establirà els crèdits pressupostaris que hi ha per a les subvenci-
ons, el termini de solꞏlicitud i la normativa específica que sigui d’aplicació. 
 
Vist l’informe conjunt d’Intervenció i Secretaria emès en data 21 de juliol d’enguany, i 
que es transcriu a continuació: 
 
“Informe 24/2021 de la Secretaria i la Intervenció en relació al procediment a seguir 
en l’aprovació de les bases específiques i convocatòria d’una subvenció sobre 
l’import de l’IBI, corresponent al domicili habitual, per minorar la repercussió 
econòmica del pagament de l’IBI en contribuents amb situació econòmica 
desfavorida per a l’any 2021 
 
Clara Pérez González, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, i M. Josep Lozano 
del Pino, interventora accidental, en compliment del que es disposa a l’article 3.a) del 
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el Règim jurídic dels funcionaris 
amb habilitació de caràcter nacional, emetem el següent 
 

INFORME 
 
I.-ANTECEDENTS DE FET 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia i validació la següent proposta d'acord per 
aprovació de la Junta de Govern: 
 
“PRIMER.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria per a la concessió de sub-
vencions per minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en contribuents 
amb situació econòmica desfavorida per a l’exercici 2021, la transcripció literal de les 
quals és la següent: 
 
[...] 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa de 20.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 
40 23100 48200 del pressupost de l’exercici 2021. 
 
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al tauler 
d’anuncis i a la web municipals, i a la Base de Dades Nacional de Subvencions aquests 
acords, així com el contingut de la convocatòria, determinant que el termini màxim de 
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presentació de solꞏlicituds serà de vint dies naturals, a comptar des de l’endemà de la 
publicació al BOPB. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a la Tresoreria i Intervenció municipals.” 
 
II.-LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
A) Amb caràcter general: 

• Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 
5 de març. 

• Bases d'execució del pressupost de l'exercici 
• Real Decreto 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del con-

trol intern en les entitats del Sector Públic Local. 
 

B) Amb caràcter específic: 
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local, articles 21 i 91 i ss. 
• Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
• Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els àmbits 

cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu 
o qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de Canet de Mar.  
 

III.-FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2021 regulen en el capítol II 
del Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les BEP  
estableix el següent: 
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar es 
subjectarà al règim de fiscalització prèvia limitada regulat en l’article 219, apartats 2n i 
3r, del TRLHL. 

• L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la 
naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure. 

• En els casos en que es tracti de contraure compromisos de despeses de caràcter 
plurianual es comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat en la normativa 
vigent. 

• Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
• Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen en 

la Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, mitjançant el 
qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general 
pressupostària respecte de l’exercici de la funció interventora en règim de 
requisits bàsics. 

L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri 
convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la 
tramitació dels expedients corresponents. 
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Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una altra 
plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes, 
documents o expedients que donaren origen a la referida fiscalització, mitjançant 
l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que s’ajusten 
a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau del compliment de la 
legalitat en la gestió dels crèdits. 
 
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat hauran 
d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i conclusions 
que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les observacions que 
haguessin efectuat els òrgans gestors.» 
 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a la 
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el crèdit 
és adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de 
l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles pressupostàries 
de temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 
TRLHL i 24 i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Consta expedit document A per import de 20.000,00 €, contra aplicació pressupostària 
40 23100 48200. 
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de caràcter 
plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós de la 
Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable. 
 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació. 
 
Segons estableix l'article 185.1 del TRLHL, dins de l'import dels crèdits autoritzats en 
els pressupostos correspondrà l'autorització i disposició de les despeses al president o 
al Ple de l'entitat d'acord amb l'atribució de competències que estableixi la normativa 
vigent. 
 
L'article 23 de la LGS, referit al procediment d'atorgament de les subvencions en règim 
de concurrència competitiva, estableix que aquest s'iniciarà d'ofici mitjançant 
convocatòria aprovada per òrgan competent, sense concretar quin és aquest en el cas 
de les corporacions locals. 
 
Atès que la convocatòria es configura com un acte administratiu general -no com una 
disposició normativa-, hom el pot inscriure en l'àmbit de les competències de l'Alcalde-
President en el desenvolupament de la gestió econòmica del pressupost (art.21.1.f 
LRBL) o, en tot cas, i en defecte d'atribució expressa a altre òrgan municipal, en la 
competència de residual de l'Alcalde (article 21.1.s LRBRL). 
 
Sense perjudici de l'anterior, l'article 12.1 de l'Ordenança municipal reguladora de les 
bases de subvencions, aprovada pel Ple el 25 de març de 2004, estableix que la Junta 
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de Govern Local és l'òrgan competent per acordar la convocatòria en règim de 
concurrència competitiva de les subvencions a què es refereix dita ordenança. 
 
Per la seva banda, l'article 23.1.a LGS, en regular el contingut mínim de la convocatòria, 
estableix que aquestes hauran d'incloure: «a) Indicació de la disposició que estableixi, 
en el seu cas, les bases reguladores i del diari oficial en que està publicada, llevat que 
en atenció a la seva especificitat aquestes s'incloguin en la pròpia convocatòria.» 
 
Per tant, la norma admet implícitament l'existència de dos tipus de bases reguladores: 
unes generals, de caràcter normatiu i vigència indefinida, l'aprovació de les quals 
correspon al Ple en els termes de l'article 17.2 LGS, i unes altres singulars o 
específiques, que tindrien la naturalesa d'acte administratiu general, l'eficàcia de les 
quals es limitaria a un o diversos exercicis concrets. 
 
Addicionalment, l’article 34 de les Bases d’execució del pressupost estableixen: 
 
«1.- La incoació dels procediments d’atorgament de subvencions per concurrència 
competitiva comportarà l’autorització de despesa i expedició del document comptable 
“A” per l'import de la convocatòria. Amb la resolució d’atorgament de les subvencions, 
es comptabilitzarà la disposició de la despesa i s’expedirà el document “D”. 
[...] 
6.- L’òrgan competent per autoritzar i disposar despesa en matèria de subvencions és 
la Junta de Govern, per delegació de l’Alcaldia. Igualment, la Junta de Govern serà 
competent per aprovar les justificacions i incoar els expedients de reintegrament.» 
En conclusió, la competència per aprovar la convocatòria i la correlativa l'autorització de 
despesa s'ha d'entendre atribuïda a la Junta de Govern. 
 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb 
finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són executius, 
acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de documents 
fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 
TRLHL. No aplicable. 
 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades  favorablement, i que L'import de les despeses 
que es proposada disposar no supera l'import de la despesa autoritzada. No aplicable. 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement. No aplicable. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que aquesta 
s’hagi produït i que sigui favorable. No aplicable. 
 
4.2.-Aspectes específics 
Primer.- Que existeixen les bases reguladores de la subvenció i que han estat, en el 
seu cas, publicades en el Butlletí Oficial corresponent. 
 
Consta aprovada l’Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en 
els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu o qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de Canet de Mar. 
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No obstant l'anterior, no queda suficientment acreditat l'encaix de les bases específiques 
i convocatòria que es sotmeten a aprovació tinguin encaix en les bases generals 
aprovades pel Ple, vista la diferent ordenació que presenten en matèria de procediment 
d'atorgament, criteris de valoració de les solꞏlicituds, existència d'informe d'òrgan 
colꞏlegiat en la instrucció del procediment i determinació l'import màxim individual. 
 
En el supòsit que les bases específiques i convocatòria d'aquesta subvenció s'haguessin 
de regir per norma municipal diferent de l'anteriorment esmentada, els sotasignants 
consideren que s'haurien d'aprovar pel Ple, segons allò previst en l'article 17 de la LGS. 
Cas contrari, caldria adequar el contingut d'aquestes a l'Ordenança General aprovada 
pel Ple. 
 
Segon.- Que en la convocatòria figuren els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la 
subvenció i la quantia total màxima de les subvencions convocades, així com, en el seu 
cas, l'establiment d'una quantia addicional màxima, en aplicació de l'article 58 del 
Reglament de la Llei General de Subvencions. 
 
La base Sisena estableix l'import individual màxim de la subvenció: no podrà ser superior 
al 80% de la quota líquida de l'Impost sobre Béns Immobles de l'exercici 2021 o, en 
qualsevol cas, a 300 euros. Es preveu prorrateig en el supòsit que les subvencions a 
atorgar superessin l'import total màxim autoritzat (20.000 €). 
 
Tercer.- Que en la convocatòria figuren els criteris de valoració de les solꞏlicituds i que 
aquests són conformes amb els establerts en les corresponents bases reguladores. 
 
Les bases específiques i convocatòria estableixen en les seves bases Cinquena i Sisena 
els requisits que han de complir els beneficiaris, però no criteris de valoració, de manera 
que no és possible establir una prelació de les solꞏlicituds presentades en els termes 
previstos en l'article 22.1 de la LGS. 
 
En tot cas, fent ús de l'habilitació prevista en el darrer paràgraf del mateix precepte legal, 
la base Sisena estableix que es procedirà al prorrateig en el supòsit que les subvencions 
a atorgar superessin l'import total màxim autoritzat. 
 
Quart.- Quan es tracti d'expedients d'aprovació de despesa per la quantia addicional de 
l'article 58 del reglament de la Llei General de Subvencions, una vegada obtingut el 
finançament addicional als previstos en l'apartat primer,1, g), que no es supera l'import 
establert en la convocatòria. No aplicable. 
 
Cinquè.- Finalment, cal posar de manifest que l’article 9.1. del RDLeg 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
disposa que no es poden reconèixer altres beneficis fiscals als tributs locals que els 
expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació dels 
tractats internacionals.  
 
V.-CONCLUSIONS 

 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, pels incompliments as-
senyalats en l'apartat IV. L'objecció fiscal formulada suspendrà la tramitació de 
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l'expedient, d'acord amb l'article 216.2.c del TRLHL. De conformitat amb l'article 217.1 
TRLHL correspon a l'Alcaldessa resoldre la discrepància. 
 
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a la vila de Canet de Mar, a la data 
de les signatures electròniques.” 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Acció social i Règim Intern. 

 
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 les bases específiques i la convocatòria per a la concessió de subven-
cions per minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en contribuents amb 
situació econòmica desfavorida per a l’exercici 2021, la transcripció literal de les quals 
és la següent: 
 
“BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA EXERCICI 2021 PER A L’ATORGA-
MENT D’UNA SUBVENCIÓ SOBRE L’IMPORT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMO-
BLES, CORRESPONENT AL DOMICILI HABITUAL, PER MINORAR LA REPERCUS-
SIÓ ECONÒMICA DEL PAGAMENT DE L’IBI 2021 EN CONTRIBUENTS AMB SITU-
ACIÓ ECONÒMICA DESFAVORIDA 
 
Primera.- Objecte 
L’objecte d’aquestes bases específiques és la regulació de l’atorgament d’una subvenció 
sobre l’import de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles (IBI) de l’exercici 2021 
corresponent a l’habitatge habitual, adreçada a les persones amb una situació econò-
mica desfavorida. 
 
Segona.- Règim jurídic 
1. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i 
eventual, són lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció de 
subvencions en anys posteriors i no es poden alꞏlegar com a precedent, així com tenen 
caràcter no devolutiu. 
 
2. El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases 
serà el de concurrència pública no competitiva. 
 
3. La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis establerts en la 
normativa general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar i la 
restant normativa aplicable en matèria de subvencions. 
 
Tercera.- Persones destinatàries dels ajuts 
Poden ser destinatàries dels ajuts les persones que siguin subjectes passius de l’impost 
sobre béns immobles (IBI) o bé aquelles a les quals es repercuteix la quota d’aquest 
impost en els rebuts del lloguer, i que compleixin els requisits que es determinen a la 
base cinquena. 
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Quarta.- Conceptes 
A l’efecte de l’atorgament de l’ajut, s’entén per domicili habitual aquell en el qual estigui 
empadronada la persona beneficiària en el moment de meritar-se la quota subvencio-
nada de l’impost (1 de gener de 2021).  
 
Per IRSC s’entén l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, regulat per la Llei 
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, i aprovat anual-
ment amb els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquena.- Requisits de les persones beneficiàries dels ajuts 
A data de meritació de l’impost (1 de gener de 2021), la persona solꞏlicitant (i si escau, 
la seva parella) ha de complir els requisits següents: 
 

1. Ser propietari/a o llogater/a de l’habitatge habitual (quan consti en el contracte 
de lloguer que l’IBI és a càrrec del llogater), o usufructuari de l’habitatge sempre 
i quan figuri com a subjecte passiu de l’IBI. 

2. Estar empadronat/da en aquest municipi en l’habitatge pel qual es solꞏlicita l’ajut 
abans del 1 de gener de l’exercici en curs. 

3. Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i la resta 
d’administracions, i amb la Seguretat Social. 

4. Que els subjectes passius de l’habitatge pel qual se solꞏlicita l’ajut no constin 
com a titulars cadastrals, en tot el territori nacional, de cap altre bé immoble de 
caràcter urbà. S’exclourà d’aquesta restricció, únicament, la propietat d’una 
única plaça d’aparcament i/o traster al municipi, per a ús propi. 
No tributar, ni la persona solꞏlicitant ni cap de les persones integrants de la unitat 
familiar empadronades al domicili, en concepte d’impost sobre béns immobles 
per més d’un altre immoble que no sigui l’habitatge habitual.  

5. Residir en un habitatge amb un valor cadastral inferior als 100.000,00€.  
6. Disposar la persona solꞏlicitant i la resta de persones que convisquin en l’habi-

tatge d’uns ingressos que no superin les quanties següents:  
 
a) Per a una persona sola empadronada al domicili: 2 vegades l’IRSC vigent. 
b) Per a dues persones empadronades al domicili: 2,5 vegades l’IRSC vigent.  
c) Per a tres persones empadronades al domicili: 3 vegades l’IRSC vigent. 
d) Per a quatre persones o més empadronades al domicili: 3,5 vegades l’IRSC 
vigent. 
e) Per a cinc persones o més empadronades al domicili, amb carnet de família 
nombrosa vigent: 4 vegades l’IRSC vigent. 
 
Els ingressos que s’hauran de tenir en compte són els rendiments bruts. Es 
consideren ingressos gravables els següents: 
 
-Rendes del treball 
-Rendes del capital mobiliari 
-Rendes del capital immobiliari 
-Rendes de les activitats econòmiques i professionals 
-Rendes de règims especials 
-Rendes exemptes de tributar per l’IRPF 
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Per a una família en què resideixi una persona que acrediti una discapacitat 
amb certificat emès per l’ICASS o per a una família monoparental, es conside-
rarà una persona addicional a efectes del càlcul dels ingressos. 
 
Les famílies nombroses, degudament acreditades amb el corresponent títol, 
que compleixin tots els requisits indicats a les presents bases, se’ls aplicarà 
l’apartat e) pel que fa al nivell d’ingressos. 
 

Sisena.- Quantia de l’ajut  
1. L’ajut atorgat pot ser equivalent, com a màxim, al 80% de la quota líquida de l’impost 
sobre béns immobles, amb un import màxim per solꞏlicitud de 300 euros.  
 
2. El percentatge a aplicar sobre la quota líquida de l’impost sobre béns immobles per 
calcular l’import de l’ajut a atorgar es determinarà d’acord amb la següent taula: 

 
Valor cadastral (Vc)  % a 

aplicar
0 € < Vc ≤ 65.000 € 80%
65.000 € < Vc ≤ 80.000 € 60%
80.000 € < Vc <100.000,00€ 50%

 
3. No es poden concedir ajuts per sobre del crèdit pressupostari disponible. En el cas 
que del nombre de solꞏlicituds rebudes es derivi una quantia d’ajuts superior al crèdit 
disponible, es prorratejarà proporcionalment aquest crèdit entre totes les solꞏlicituds 
 
4. L’import total màxim de la convocatòria és de 20.000 euros. 
 
Setena.- Sol·licituds: documentació i termini 
1. El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública que s’ajustarà a allò 
que disposen aquestes bases. 
 
2. Les solꞏlicituds s’han d’ajustar al model normalitzat, i s’han de presentar a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana abans de la data màxima assenyalada al punt 4 (30 de setembre 
de 2021).  
 
3. A les solꞏlicituds caldrà adjuntar: 

a) Solꞏlicitud formalitzada en l’imprès normalitzat. 
b) Fotocòpia DNI o NIE del beneficiari i de la resta de persones que conviuen en 

l’habitatge pel qual es solꞏlicita la subvenció. 
c) Declaració de la renda presentada a l'Agència Tributària o certificat d’imputacions 

de l’IRPF de les persones que conviuen en l’habitatge.  
d) Certificat de convivència. 
e) Certificació acreditativa de la condició de persona discapacitada d’algun dels 

membres de la unitat familiar o de família monoparental, si és el cas. 
f) En el cas de persones llogateres del domicili habitual a les quals la propietat      re-
percuteix en la renda del lloguer, l’impost sobre béns immobles (IBI):  
 

I. Còpia del contracte de lloguer de l’habitatge.  
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II. Còpia de tots els rebuts de lloguer de l’any de la convocatòria fins al 
mes anterior a la data de la convocatòria, en els quals es reflecteixi 
expressament que es repercuteix l’IBI, i/o càrrec bancari.  

III. Autorització signada pel propietari de l’habitatge llogat per consultar el 
valor cadastral del mateix. 

g) Declaració responsable, segons model normalitzat, on es faci constar que tant el 
solꞏlicitant com les persones que convisquin amb ell (d’acord amb les dades que 
consten al padró d’habitants): 

-no es troben en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de bene-
ficiari d’una subvenció, d’acord amb el que estableix l’article 13.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

-que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries vers la Seguretat 
Social i l’Agència Tributària. 

 
4. Les presents bases entraran en vigor a partir de l’endemà de la publicació de la con-
vocatòria al BOPB, i es determina que la data màxima per presentar les solꞏlicituds serà 
el dia 30 de setembre d’enguany, al registre general de l’Ajuntament o per qualsevol 
de les formes previstes en l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a la persona solꞏlicitant el 
complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies, s'advertirà que la no 
complementació s'entendrà com un desistiment i implicarà l'arxiu de la solꞏlicitud. 
La presentació d’una solꞏlicitud de subvenció comporta el coneixement i la plena accep-
tació d’aquestes bases. 
 
5. No és necessari que la persona interessada aporti els certificats ni altres documents 
acreditatius de la situació que fonamenta la concessió de l’ajut o les circumstàncies pre-
vistes quan l’òrgan concedent de l’ajut pugui consultar i verificar telemàticament les da-
des declarades i consti el consentiment de la persona interessada —tret que una norma 
amb rang de llei n’autoritzi la cessió— per què es realitzi la consulta esmentada. 
 
Vuitena.- Resolució de les sol·licituds 
1. A la vista de les solꞏlicituds presentades, l’Àrea de Serveis Socials determinarà les 
solꞏlicituds que compleixen els requisits i per tant tenen dret a la subvenció, i la quantia 
d’aquesta. La proposta s’elevarà a la Junta de Govern Local per al seu atorgament. 
 
Els contribuents que no reuneixin els requisits establerts a la vigent normativa per a la 
concessió de la subvenció, se’ls notificarà la desestimació de la seva solꞏlicitud. 
 
2. El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la finalització del termini 
de presentació de la solꞏlicituds. 
 
3. La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les perso-
nes interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el 
termini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que con-
siderin convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’en-
tendrà desestimada la solꞏlicitud d’atorgament de la subvenció. 
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Novena.- Incompatibilitats 
Totes les subvencions o ajuts per pagar l’IBI de l’exercici 2021 són excloents o incom-
patibles entre elles. En conseqüència, donat el cas, la persona beneficiària tindrà dret 
només a una d’elles. 
 
Desena.- Crèdit pressupostari 
Aquesta subvenció anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 40 23100 48200, habili-
tada als efectes escaients, i quedarà condicionada a l’habilitació de crèdit suficient i ade-
quat al pressupost municipal vigent en funció de la dotació. 
 
Onzena.- Pagament 
El pagament de la subvenció s’efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el 
compte de l’entitat bancària indicat per la persona beneficiària, una vegada comprovat 
que s’ha efectuat el pagament del rebut objecte de la subvenció. 
 
Dotzena.- Vigència 
Aquestes bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació al BOPB. 
 
Tretzena.- Règim sancionador 
1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sanci-
onador que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria 
de subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei general tributària. 
 
2. L’Ajuntament de Canet de Mar iniciarà un procediment de reintegrament de la sub-
venció concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 
 
Catorzena.- Publicitat 
La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el web municipal 
(www.canetdemar.cat), així com a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 
 
Quinzena.- Normativa aplicable 
En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la normativa municipal 
general reguladora de les subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament 
de la Llei general de subvencions i altra normativa concordant.” 
 
Segon.- Autoritzar la despesa de 20.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 
40 23100 48200 del pressupost de l’exercici 2021. 
 
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al tauler 
d’anuncis i a la web municipals, i a la Base de Dades Nacional de Subvencions aquests 
acords, així com el contingut de la convocatòria, determinant que el termini màxim de 
presentació de solꞏlicituds serà de vint dies naturals, a comptar des de l’endemà de la 
publicació al BOPB. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a la Tresoreria i Intervenció municipals. 
 
2.3.2. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
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Vista la relació de despeses número BSGG18_2021 de data 13 de  juliol de 2021 per 
import de 1883,61 € 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 aprovat per a l’exercici 2021. 
 
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. BSGG18_2021 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 

 
RELACIÓ 

NÚM.: 
  BSGG18_2021   13-07-21  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

118 - - altres 
     428,61 

€ 
-   - 

119 - -1411- activitats d'estiu/colònies 
     200,00 

€  
STRANKIS 

 G 
65119075 

120 - -1411- activitats d'estiu/colònies 
     200,00 

€  
STRANKIS 

 G 
65119075 

121 - -674- llibres/material escolar 
     115,00 

€  
Escola Misericòrdia Q5855712E

122 - -777- activitats d'estiu/colònies 
     120,00 

€  
STRANKIS 

 G 
65119075 

123 - -2511- allotjament urgències/pensió 
     420,00 

€  
Pensió Can Torrent 38805176J 

124 - -0857- activitats d'estiu/colònies 
     400,00 

€  
Esplai Strankis Ca-

net 
 G 

65119075 

total       
  1.883,61 

€  
    

    
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. 
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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. 
 
2.3.3. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG19_2021 de data 16 de  juliol de 2021 per 
import de  2.625,28 € 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 aprovat per a l’exercici 2021. 
 
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. BSGG19_2021 en favor dels beneficiaris 
referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 

 
RELACIÓ 

NÚM.: 
  BSGG19_2021   16-07-21  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

125 - -382- 
llibres/material escolar

240,00 € Colꞏlegi Yglesias F08981904

126 - -38- 
llibres/material escolar

240,00 € Colꞏlegi Yglesias F08981904

127 -. -483- activitats d'estiu/colònies      500,00 € CASAL AISIA G66289448

128 L- -197-- 
despeses habitatge - llo-

guers/hipoteca 
     650,00 € el mateix -791- 

129 - -725- 
menjador escolar

     101,28 € SANED SA A63199814

130 - -8722- activitats d'estiu/colònies      400,00 € Esplai Strankis Canet 
 G 

65119075 

131 - -0351- llibres/material escolar      240,00 € Escola FEDAC        G65058349

132 -.  -102-  activitats d'estiu/colònies      254,00 € CASAL AISIA G66289448
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total         2.625,28 €     

 
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. 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’organit-
zació, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels 
presents la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a l’ordre del dia. Un cop 
sotmès a la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada per unanimitat i es pro-
cedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Recursos Humans i Organització 
 
3.1.1 APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LA PROVISIÓ 
DEFINITIVA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ DE MOBILITAT 
INTERADMINISTRATIVA D’UNA PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, COM A 
FUNCIONARI DE CARRERA.  
 
A la plantilla de personal funcionari hi ha vacants sis places d’agent de la Policia Local.   
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2019 es va aprovar 
l’Oferta Pública d’Ocupació, per a l’any 2019 que incloïa dues places d’agent de la 
Policia Local.  
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2020 es va aprovar 
l’Oferta Pública d’Ocupació, per a l’any 2020, que incloïa dues places d’agent de la 
Policia Local.  
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2021 es va aprovar l’Oferta 
Pública d’Ocupació, per a l’any, que incloïa una plaça d’agent de la Policia Local.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 26 de juliol de 2019, 
que consta a l’expedient. 
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Atès que segons consta a l’annex del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, el nombre 
màxim de places reservades a la mobilitat horitzontal per cobrir places de la categoria 
d’agent de la policia local, escala bàsica en el cas que s’ofertin entre dues i cinc places 
és d’una. 
 
Atès el salari brut anual, previst per aquest lloc de treball és de 29841,72 €, la qual cosa 
suposa una cotització social a càrrec de l’empresa de 14.361,42 €. 
 
Atès que en el pressupost general de l'Ajuntament de Canet de Mar, per a l’any 2021, a 
les partides 43 13300 12003, 43 13300 12100, 43 13300 12101 i 43 13300 15000, hi ha 
consignació pressupostària suficient per assumir les despeses derivades d'aquest 
nomenament i a la partida 43 13300 16000, per assumir les quotes socials, derivades 
de la contractació abans esmentada, que s'estima que no serà abans de mitjans del mes 
d’octubre d'aquest any. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 29 d’abril de 2021, va aprovar les bases generals 
reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar.  
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de treball 
i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents del 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, així com els articles 32 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, 
 
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 les bases per a la provisió definitiva, mitjançant concurs oposició de 
mobilitat interadministrativa, pel nomenament com a funcionari de carrera d’una plaça 
d’agent de la Policia Local, pertanyent al grup C, subgrup C2, que s’adjunten com annex 
i aprovar la convocatòria del procés selectiu corresponent. 
 
Segon.- Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en el Diari Oficiat de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Canet de Mar i al tauler d’anuncis corporatiu. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa derivada del punt anterior,  per a l’any 2021, pels imports 
que s’indiquen a les partides següents: 
 

Partida Concepte Import

43 13300 12003 Sou base 3.153,69 €

43 13300 12100 Complement de destí 2.397,13 €

43 13300 12101 Complement específic 3.500,95 €

43 13300 15000 Productivitat 535,49 €

43 13300 16000 Seguretat Social 1.196,78 €
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Quart.-Els pressupostos dels exercicis posteriors hauran de consignar el crèdits 
necessaris per assumir les despeses derivades de la contractació prevista en aquest 
acord.  
 
Cinquè.- Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 
 
3.1.2. BASES I CONVOCATÒRIA 4 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL, PER 
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE 
 
Fets: 
 
A la plantilla de personal funcionari hi ha vacants sis places d’agent de la Policia Local.   
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2019 es va aprovar 
l’Oferta Pública d’Ocupació, per a l’any 2019 que incloïa dues places d’agent de la 
Policia Local.  
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2020 es va aprovar 
l’Oferta Pública d’Ocupació, per a l’any 2020, que incloïa dues places d’agent de la 
Policia Local.  
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2021 es va aprovar l’Oferta 
Pública d’Ocupació, per a l’any, que incloïa una plaça d’agent de la Policia Local.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 22 de juliol de 2021, 
que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de l’inspector cap de la Policia Local, de data 23 de juliol de 2021 que 
consta a l’expedient.  
 
Atès que segons consta a l’annex del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, el nombre 
màxim de places reservades a la mobilitat horitzontal per cobrir places de la categoria 
d’agent de la policia local, escala bàsica en el cas que s’ofertin entre dues i 5 places és 
d’una; la qual cosa implica que les 4 restants s’han de cobrir pel sistema de concurs 
oposició lliure.  
 
Atès el salari brut anual, previst per aquest lloc de treball és de 29.841,72 €, la qual cosa 
suposa una cotització social a càrrec de l’empresa de 14.361,42 €. 
 
Atès que en el pressupost general de l'Ajuntament de Canet de Mar, per a l’any 2021, a 
les partides 43 13300 12003, 43 13300 12100, 43 13300 12101 i 43 13300 15000, hi ha 
consignació pressupostària suficient per assumir les despeses derivades d'aquest no-
menament i a la partida 43 13300 16000, per assumir les quotes socials, derivades de 
la contractació abans esmentada, que s'estima que no serà abans de mitjans del mes 
d’octubre d'aquest any. 
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Atès que el Ple Municipal de data 29 d’abril de 2021, va aprovar les bases generals 
reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar.  
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de treball 
i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents del 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, així com els articles 32 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, 
 
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 les bases per a la provisió definitiva, mitjançant concurs oposició lliure, 
pel nomenament com a funcionari de carrera de quatre places plaça d’agent de la Policia 
Local, pertanyent al grup C, subgrup C2, que s’adjunten com annex i aprovar la convo-
catòria del procés selectiu corresponent. 
 
Segon.- Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en el Diari Oficiat de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Canet de Mar i al tauler d’anuncis corporatiu. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa derivada del punt anterior,  per a l’any 2021, pels imports 
que s’indiquen a les partides següents: 
 

Partida Concepte Import

43 13300 12003 Sou base 12.614,76 €

43 13300 12100 Complement de destí 9.589,25 €

43 13300 12101 Complement específic 14.003,79 €

43 13300 15000 Productivitat 2.141,96 €

43 13300 16000 Seguretat Social 4.787,14 €

 
Quart.- Els pressupostos dels exercicis posteriors hauran de consignar el crèdits neces-
saris per assumir les despeses derivades de la contractació prevista en aquest acord.  
 
Cinquè.- Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en re-
lació amb aquest acord. 
 
3.2. Promoció Econòmica i Turisme 
 
3.2.1. PROPOSTA JGL SIGNATURA CONVENI CASTELL DE SANTA FLORENTINA - 
VISITES GUIADES DURANT LA FIRA MODERNISTA 2021 
 
Fets: 
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Atès que el Castell de Santa Florentina està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Naci-
onal per la Generalitat de Catalunya amb el núm. R-I-51-5232 en el Catàleg de Monu-
ments i Conjunts Històrics i Artístics de Catalunya. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar en compliment de la Llei de Patrimoni Cultural 
Català (Llei núm. 9 de 30 de setembre de 1993) és competent per fomentar l’accés de 
tots els ciutadans al Castell de Santa Florentina com a Bé Cultural d’Interès Nacional 
que és. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar és també competent en matèria de turisme i en 
la seva promoció d’acord amb la legislació que regula les administracions locals (Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril) i que des de l’any 2008 organitza la Fira Mercat Modernista, pro-
jecte que va néixer amb l’objectiu de donar a conèixer Canet de Mar com a municipi 
d’interès turístic i cultural vinculat amb la figura i obra de Lluís Domènech i Montaner.  
 
Atès que durant la Fira Mercat Modernista s’ofereix al visitant la possibilitat de realitzar 
rutes guiades al Castell de Santa Florentina, organitzades i gestionades des de l’Oficina 
de Turisme. 
 
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar té molt d’interès en consolidar la Fira Mercat 
Modernista per promoure l’important patrimoni modernista que Lluís Domènech i Mon-
taner va llegar al municipi, per a la promoció de la imatge de Canet de Mar com a referent 
del modernisme català. 
 
Vist que les visites al Castell de Santa Florentina és una de les activitats més demanda-
des per part dels visitants de la Fira Modernista.  
 
Atès que donada la situació sanitària actual originada per la pandèmia de la COVID-19 
l’organització de les activitats s’haurà d’adequar a la normativa reguladora sectorial 
d’aplicació que sigui vigent en el moment de la realització de l’activitat. 
 
Vist i revisat el text del conveni el qual es transcriu a continuació: 
 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL CASTELL DE SANTA FLORENTINA PER 
REALITZAR LES VISITES GUIADES DURANT LA FIRA MERCAT MODERNISTA 
2021 DE CANET DE MAR 
 
REUNITS 
 
D’una part, Blanca Arbell Brugarola, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Canet de 
Mar actuant en nom i representació del mateix. 
 
D’altra part, la Sra. Anna Glinskaia Mertisheva, de nacionalitat espanyola, amb DNI -, 
domiciliada a Canet de Mar (08360), en el Castell de Santa Florentina, actuant com 
apoderada de la societat mercantil Castell de Santa Florentina, S.L.U., propietària de la 
finca, amb CIF B55161186 i domicili social a Canet de Mar (Barcelona), Av. Doctor Marià 
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Serra, s/n, segons consta en el Registre Mercantil de Girona, al tom 2911, foli 72, full GI-
54442 
 
Es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar el present document,  
 
EXPOSEN 
 
Primer.- Que el Castell de Santa Florentina està catalogat com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional per la Generalitat de Catalunya amb el núm. R-I-51-5232 en el Catàleg de 
Monuments i Conjunts Històrics i Artístics de Catalunya. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar en compliment de la Llei de Patrimoni Cul-
tural Català (Llei núm. 9 de 30 de setembre de 1993) és competent per fomentar l’accés 
de tots els ciutadans al Castell de Santa Florentina com a Bé Cultural d’Interès Nacional 
que és. 
 
Tercer.- Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar és també competent en matèria de 
turisme i en la seva promoció d’acord amb la legislació que regula les administracions 
locals (Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, modificada per 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local i Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i que des de l’any 2008 organitza la Fira Mercat Moder-
nista, projecte que va néixer amb l’objectiu de donar a conèixer Canet de Mar com a 
municipi d’interès turístic i cultural vinculat amb la figura i obra de Lluís Domènech i 
Montaner.  
 
Quart.- Donat que durant la Fira Mercat Modernista s’ofereix al visitant la possibilitat de 
realitzar visites guiades al Castell de Santa Florentina, organitzades i gestionades des 
de l’Oficina de Turisme. 
 
Cinquè.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar té molt d’interès en consolidar la Fira Mer-
cat Modernista per a promoure l’important patrimoni modernista que Lluís Domènech i 
Montaner va llegar al municipi, fent menció especial al Castell de Santa Florentina per a 
la promoció de la imatge de Canet de Mar como a referent del modernisme català.  
 
Sisè.- Que donada la situació sanitària actual originada per la pandèmia de la COVID-
19 l’organització de les activitats s’haurà d’adequar a la normativa reguladora sectorial 
d’aplicació que sigui vigent en el moment de la realització de l’activitat. 
 
Que, per tant, convenen el present conveni i a tal efecte estableixen les següents 
 
CLÀUSULES 
 
1. Objecte  
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És objecte d’aquest conveni establir els terminis que regularan l’accés de visitants al 
Castell de Santa Florentina els dies dissabte 18 i diumenge 19 de setembre de 2021, 
coincidint amb la celebració de la Fira Mercat Modernista 2021. 
 
2. Obligacions de les parts 
 
2.1. La societat Castell de Santa Florentina, S.L.U. es compromet a: 
 

1) Permetre l’accés al Castell als visitants que accedeixin acreditats des de la orga-
nització de la Fira Mercat Modernista.  
 

2) Permetre l’accés als guies contractats per l’organització per acompanyar al grup, 
així com al personal de l’organització que ho requereix pel bon funcionament de 
les visites. 

 
3) Permetre l’accés, com a mínim, a les següents dependències: Jardí, Porta dels 

Lleons, Pati de Armes, escalinata i porxada pis superior, Saló del Tro, menjador, 
lavabo i habitació Alfons XIII. 

 
4) No realitzar altres activitats i/o esdeveniments durant els horaris de visites (de 9h 

a 20h) que impedeixen l’accés a dites dependències. 
 
2.2 L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a:  
 

1) Adoptar les mesures necessàries per complir les disposicions i normatives apli-
cables, així com els possibles canvis i restriccions que puguin afectar a la realit-
zació de les visites guiades al castell, per a la contenció de la pandèmia de la 
COVID-19. Caldrà que abans de realitzar l’activitat es comprovi que no hi ha 
mesures de nou compliment i fins i tot si és viable la realització de l’esmentada 
activitat. 
 

2) D’acord amb la normativa d’aplicació vigent a la signatura del present conveni, 
per realitzar les visites guiades es formaran dos grups de 10 persones, cadascun 
amb el seu propi guia, i que en cap cas faran junts el recorregut, sinó que 
accediran per diferents dependències. S’organitzaran un màxim de 16 grups de 
10 persones al dia. 
 

3) Una vegada finalitzada la Fira Mercat Modernista, abonar als propietaris del Cas-
tell, l’import de 2,00 euros IVA exclòs (2,42 euros amb IVA del 21% inclòs) per 
cada visitant que faci la visita guiada al Castell, fins a un màxim de 774,40€ (IVA 
del 21% inclòs). Els menors de 3 anys no es comptabilitzaran com a visitant, a 
l'igual que les invitacions que es facin en concepte de protocol (indicar quantitat 
d’invitacions també les que es facin per a la propietat). El pagament d’aquest 
import es farà contra factura emesa per la Societat Castell de Santa Florentina, 
S.L.U. amb càrrec a la partida pressupostària 30 43110 22609. 
 

4) Adoptar totes les mesures necessàries per a garantir la seguretat de tot el seu 
personal contractat, eximint a la societat Castell de Santa Florentina S.L.U. de 
qualsevol responsabilitat solidària o subsidiària que es derivi en aquest sentit.  
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5) Amb la finalitat de garantir el compromís adquirit en l’apartat anterior, l’Ajunta-
ment de Canet de Mar té subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil i danys per a la celebració de la Fira Mercat Modernista 2021. Aquesta pò-
lissa té una cobertura màxima per danys en béns de valors artístic fins a un ca-
pital assegurat de 30.000 euros per unitat.  
 

6) Donar el següent suport logístic per a la realització de les visites: 
a) Aplanar i regar la riera i zona de pàrquing, si es requereix degut a alguna 

rierada anterior a la celebració de la Fira, i sempre amb el consentiment de 
tots els propietaris. 

b) Assumir la neteja, després de les visites de les dependències cedides. 
c) Aportar dos vigilants al castell durant l’horari de visites. Un vigilant acompa-

nyarà els grups per evitar que la gent pugui accedir a altres dependències no 
autoritzades i, l’altra vigilant per controlar l’entrada al castell i no permetre 
l’accés a cap persona que no vagi amb el grup. Els vigilants estaran mitja 
hora abans de l’arribada del primer grup i marxaran una vegada surti el darrer 
grup. 
 

3. Incompliment del conveni 
 
En cas que alguna de les parts incompleixi alguna de les clàusules d’aquest conveni, 
aquest quedarà resolt i sense efectes. 
 
4. Resolució del Conveni 
 
Altres causes de resolució del conveni seran: 

a) Mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 
c) Les generals establertes a la legislació vigent. 

 
5. Comissió de seguiment  
 
A fi d’impulsar els objectius d’aquest conveni, es constituirà una comissió de seguiment 
que vetllarà pel seu correcte desenvolupament i establirà el programa d’actuacions ne-
cessàries per portar-lo a terme. La comissió es reunirà almenys un cop a l’any. La co-
missió estarà formada per: un representant de la Societat Mercantil Castell de Santa 
Florentina, S.L.U. i un representant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
La comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-
se. Així mateix, coneixerà els possibles casos d’incompliment de les obligacions i com-
promisos assumits per cadascuna de les parts i establirà les conseqüències aplicables 
en cas d’incompliment. 
 
6. Termini de vigència 
 
El present conveni tindrà vigència durant els dies 18 i 19 de setembre de 2021 coincidint 
amb la celebració de la Fira Mercat Modernista 2021. 
 
7. Interpretació i compliment del Conveni 
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Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els 
efectes d’aquest conveni que no puguin ser resoltes d’acord amb el que es determina al 
mecanisme de seguiment, vigilància i control que es crea a la clàusula quinta, seran 
resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts firmen dues 
còpies del present conveni en el lloc i data indicats “ut supra.” 
 
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 signatura del conveni de colꞏlaboració amb el Castell de Santa Flo-
rentina per realitzar les visites guiades durant la Fira Mercat Modernista 2021 de Canet 
de Mar, si l’evolució de la situació sanitària davant la COVID-19 ho permet. 
 
Segon.- Adoptar les mesures necessàries per complir les disposicions i normatives apli-
cables, així com els possibles canvis i restriccions que puguin afectar a la realització de 
les visites guiades al castell, per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19. Caldrà 
que abans de realitzar l’activitat es comprovi que no hi ha mesures de nou compliment i 
fins i tot si és viable la realització de l’esmentada activitat. 
 
Tercer.- Abonar als propietaris del Castell, l’import de 2,00 euros IVA exclòs (2,42 euros 
amb IVA del 21% inclòs) per cada visitant que faci la visita guiada al Castell, fins a un 
màxim de 774,40€ (IVA del 21% inclòs). Els menors de 3 anys no es comptabilitzaran 
com a visitant, a l'igual que les invitacions que es facin en concepte de protocol (indicar 
quantitat d’invitacions també les que es facin per a la propietat). El pagament d’aquest 
import es farà contra factura emesa per la Societat Castell de Santa Florentina, S.L.U. 
amb càrrec a la partida pressupostària 30 43110 22609. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la Societat mercantil Castell de Santa Florentina S.L.U. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria a tots 
els efectes. 
 
 
 
 
 
3.3. Secretaria 
 
3.3.1. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I 
TRAMITACIÓ ORDINARIA, DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INS-
TAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ A LA SALA D’ESPECTACLES MU-
NICIPAL A L’ANTIC CENTRE PARROQUIAL DE CANET DE MAR 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de maig d’enguany, va acordar incoar 
expedient per a la contractació, per procediment obert simplificat, del contracte 
subministrament i instalꞏlació de climatització i ventilació a la sala d’espectacles 
municipal a l’antic Centre Parroquial de Canet de Mar, amb pressupost base de licitació 



 

36 
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 

de 59.268,70 € IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 48.982,40 € de pressupost net 
i 10.286,30 € en concepte d’Iva calculat al 21%. La durada del present contracte 
s’estableix en 2 mesos i mig (10 setmanes) des de l'endemà de la data de formalització 
del contracte o l’endemà de la signatura d’acceptació pel contractista de la resolució 
d’adjudicació (article 159.6 g LCSP). No es preveu possibilitat de pròrroga. 
 
Segons consta al certificat de l’eina del sobre digital, durant el termini de presentació 
d’ofertes, s’han presentat les proposicions següents: 
 

 
 
En data 18 de juny d’enguany, es va reunir la Mesa de Contractació, per efectuar l’ober-
tura i valoració del sobre únic, el contingut de l’acta de la reunió es transcriu parcialment 
a continuació: 
 
“ACTA D’OBERTURA, QUALIFICACIÓ I VALORACIÓ DEL SOBRE ÚNIC PRESENTAT EN EL 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 
DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ A LA SALA D’ESPECTACLES MUNICIPAL A L’ANTIC 
CENTRE PARROQUIAL 
 
Lloc:                 Mesa Virtual reunida mitjançant videoconferència 
Data:                 18/06/2021 
Horari:              11.00 h 
Hi assisteixen: Pere Xirau Espàrrech, president 
                          Mercè Valls Melendres, tècnica de cultura 
                          Montse Carbonell Vila, interventora municipal accidental 
                          Clara Pérez González, secretària municipal 
                          Laura Torné Cano, que actua com a secretària de la Mesa de Contractació 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
(...) 
 
4. A continuació la secretària municipal procedeix a la lectura de les ofertes presentades en els 
següents termes: 
 

Licitador  Oferta econòmica 
Sistema 

monitorització 
qualitat aire 

 
Ampliació termini 
garantia instal·lació 

(anys) 

MASTERCOLD  48.247,66 € SÍ 2 

AIKON FACILITY, SL 
48.835,45 € 

SÍ 2 
 

Denominació social                                Data entrada     Hora          Registre d’Entrada
MASTERCOLD                                                          07/06/2021     17:23         ENTRA-2021-5680
AIKON FACILITY, SL                                                   11/06/2021     08:55         ENTRA-2021-5864
PROJECTES, INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTS ENERCÈTICS, SL   14/06/2021     12:13         ENTRA-2021-5959
INSTER MANTENIMENTS, SL                                        14/06/2021     14:03         ENTRA-2021-5975
ELECTRICITAT BOQUET, SL                                         14/06/2021     18:09         ENTRA-2021-5988
DESHO, SA. INSTALACIONES INDUSTRIALES                              14/06/2021     18:27         ENTRA-2021-5989
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PROJECTES,  INSTAL.LACIONS  I 
MANTENIMENTS ENERCÈTICS, SL     39.402,58 € 

SÍ 2 

INSTER MANTENIMENTS, SL                   
39.675,75 € 

SÍ 2 

ELECTRICITAT BOQUET, SL 
46.043,46 € 

SÍ 2 

DESHO,  SA.  INSTALACIONES 
INDUSTRIALES  48.541,22 € 

SÍ 2 

 
5. Seguidament la Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de les ofertes 
presentades, tenint en compte els criteris previstos a l’apartat I del quadre de característiques 
específiques del PCAP, en els termes següents: 
 

Licitador 
Oferta 

econòmica 

Sistema 
monitorització 
qualitat aire 

 
Ampliació 
termini 
garantia 

instal·lació 
(anys) 

 
 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

MASTERCOLD  26,32  10,00  10,00  46,32 

AIKON FACILITY, SL  5,95  10,00        10,00  25,95 

PROJECTES,  INSTAL.LACIONS  I 
MANTENIMENTS ENERCÈTICS, SL    

80,00  10,00  10,00  100,00 

INSTER MANTENIMENTS, SL                         79,99  10,00  10,00  99,99 

ELECTRICITAT BOQUET, SL  67,19  10,00  10,00  87,19 

DESHO,  SA.  INSTALACIONES 
INDUSTRIALES 

16,80  10,00  10,00  36,80 

 
 
6. A la vista de la puntuació obtinguda, hi ha dues empreses licitadores, PROJECTES, 
INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTS ENERCÈTICS, SL, i  INSTER MANTENIMENTS, SL les 
ofertes de les quals presumptament estan incurses en anormalment baixes per la qual cosa, 
d’acord amb el que preveu l’article 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, per el que 
s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públicas i tal com 
es preveu l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP) se les requerirà (a través Eina Sobre Digital) per a que justifiquin les seves ofertes i 
desglossin raonada i detalladament les condicions de la mateixa per tal de justificar plena i 
oportunament la viabilitat de les ofertes presentades i poder determinar de forma definitiva si 
aquestes ofertes incorren en anormalment baixes. Aquest efecte, se li atorga un termini de 5 
dies hàbils des de la tramesa de la corresponent comunicació a les empreses indicades, per tal 
que realitzin les precisions i justificacions que estimin procedents sobre les condicions que siguin 
susceptibles de determinar el baix nivell del preu o costos del mateix i, en particular, el referent 
al següent: 
  
a) Les causes que justifiquin aquests descomptes. 
b) Condicions excepcionalment favorables de que disposi per efectuar el servei. 
c) Innovació i originalitat de la solució proposada per prestar el servei. 
d) El respecte de les obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o la-

boral i de subcontractació, no essent justificables preus per sota del mercat o que incom-
pleixin el que estableix l’article 201 de la LCSP. 

e) La possible obtenció d’ajuts o subvencions. 
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Un cop presentades justificacions esmentades al paràgraf anterior per part de la licitadora, la 
Mesa de contractació emetrà proposta de resolució, que integrarà una classificació decreixent 
de les ofertes, identificant aquella que es consideri com a proposta d’adjudicació. 
 
Essent les 11.45 hores es dona per finalitzat el present acte, signant l’acta el president i la 
secretària de la Mesa.” 
 
En data 1 de juliol d’enguany, es va reunir la Mesa de Contractació, per efectuar l’ober-
tura i valoració de les ofertes presentades, el contingut de l’acta de la reunió es transcriu 
parcialment a continuació: 
 
“ACTA DE VALORACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS DE LES OFERTES ANORMALMENT BAI-
XES DE LES EMPRESES PROJECTES, INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTS ENERGÈTICS, 
SL, i  INSTER MANTENIMENTS, SL EN EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, 
DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ A LA SALA 
D’ESPECTACLES MUNICIPAL A L’ANTIC CENTRE PARROQUIAL 
 
Lloc:                 Mesa Virtual reunida mitjançant videoconferència 
Data:                 01/07/2021 
Horari:              12.00 h 
Hi assisteixen: Pere Xirau Espàrrech, president 
                          Mercè Valls Melendres, tècnica de cultura 
                          Montse Carbonell Vila, interventora municipal accidental 
                          Clara Pérez González, secretària municipal 
                          Laura Torné Cano, que actua com a secretària de la Mesa de Contractació 
(...) 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
D’acord amb el contingut de l’acta de data 18 de juny de 2021, es va requerir a través de l’Eina 
del sobre Digital a les empreses PROJECTES, INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTS ENERGÈ-
TICS, SL, i  INSTER MANTENIMENTS, SL per tal que justifiquessin les seves ofertes i desglos-
sessin raonada i detalladament les condicions de les mateixes per tal de justificar plena i oportu-
nament la viabilitat de les ofertes presentades i poder determinar de forma definitiva si aquestes 
ofertes incorrien en anormalment baixes. Se’ls va atorgar un termini de 5 dies hàbils des de la 
tramesa de la corresponent comunicació per tal que realitzessin les precisions i justificacions que 
estimessin procedents sobre les condicions que siguin susceptibles de determinar el baix nivell 
del preu o costos del mateix i, en particular, el referent al següent: 
 
a) Les causes que justifiquin aquests descomptes. 
b) Condicions excepcionalment favorables de que disposi per efectuar el servei. 
c) Innovació i originalitat de la solució proposada per prestar el servei. 
d) El respecte de les obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o la-

boral i de subcontractació, no essent justificables preus per sota del mercat o que incom-
pleixin el que estableix l’article 201 de la LCSP. 

e) La possible obtenció d’ajuts o subvencions. 
 
En data 23 de juny de 2021 i 30 de juny de 2021 i dins del termini atorgat a l’efecte i en contestació 
al requeriment efectuat, les empreses PROJECTES, INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTS 
ENERGÈTICS, SL i INSTER MANTENIMENTS, SL respectivament, van presentar escrits (nú-
mero de registre entrada ENTRA 2021-6385 i ENTRA 2021-6696) de justificació de les seves 
ofertes que presumptament incorren en anormalment baixes. 
 
Vistos els documents presentats per part de les empreses licitadores, la mesa de contractació 
procedeix a remetre als serveis tècnics de l’òrgan de contractació, aquesta documentació relativa 
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a la justificació d’ambdues ofertes, per tal que aquests efectuïn la valoració, en un termini no 
superior a 7 dies hàbils, de si la documentació tècnica aportada en la justificació s’adequa a la 
requerida tant en el plec de prescripcions tècniques, com al projecte redactat pel professional -- 
(BARNY ENGINYERIA, SL) anomenat “projecte d’instalꞏlació de la climatització i ventilació de la 
sala d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial”. 
 
Un cop es tingui l’informe tècnic de valoració de la documentació tècnica, presentada per les 
empreses licitadores per justificar les seves ofertes presumptament baixes, es convocarà la Mesa 
de contractació per tal que emeti proposta de resolució, identificant aquella que es consideri com 
a proposta d’adjudicació. 
 
Essent les 12.45 hores es dona per finalitzat el present acte, signant l’acta el president i la 
secretària de la Mesa.” 
 
En data 14 de juliol d’enguany, es va reunir la Mesa de Contractació en 2ª sessió, per 
efectuar la valoració de les justificacions de les ofertes presentades presumptament 
anormalment baixes ofertes, essent el contingut literal de l’acta de la reunió el següent: 
 
“ACTA DE VALORACIÓ SESSIÓ 2ª DE LES JUSTIFICACIONS DE LES OFERTES ANOR-
MALMENT BAIXES DE LES EMPRESES PROJECTES, INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTS 
ENERGÈTICS, SL, i  INSTER MANTENIMENTS, SL EN EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLI-
FICAT SUMARI, DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILA-
CIÓ A LA SALA D’ESPECTACLES MUNICIPAL A L’ANTIC CENTRE PARROQUIAL 
 
Lloc:                 Mesa Virtual reunida mitjançant videoconferència 
Data:                 14/07/2021 
Horari:              10.00 h 
Hi assisteixen: Pere Xirau Espàrrech, president 
                          Mercè Valls Melendres, tècnica de cultura 
                          Montse Carbonell Vila, interventora municipal accidental 
                          Clara Pérez González, secretària municipal 
                          Laura Torné Cano, que actua com a secretària de la Mesa de Contractació 
 
La licitació es va aprovar per acord de Junta de Govern Local en data 27 de maig de 2021 per 
un pressupost base de licitació de 59.268,70 € IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 
48.982,40 € de pressupost net i 10.286,30 € en concepte d’Iva calculat al 21%. La durada del 
present contracte s’estableix en 2 mesos i mig (10 setmanes) des de l'endemà de la data de 
formalització del contracte o l’endemà de la signatura d’acceptació pel contractista de la resolució 
d’adjudicació (article 159-6 g) LCSP). No es preveu possibilitat de pròrroga. 
 
La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació en data 
31 de maig de 2021, essent l’últim dia per a presentar ofertes el 14 de juny de 2021, a les 23:59 
hores. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
D’acord amb el contingut de l’acta de data 1 de juliol de 2021, en data 23 de juny de 2021 i 30 
de juny de 2021 i dins del termini atorgat a l’efecte i en contestació al requeriment efectuat, les 
empreses PROJECTES, INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTS ENERGÈTICS, SL i INSTER 
MANTENIMENTS, SL respectivament, van presentar escrits (número de registre entrada ENTRA 
2021-6385 i ENTRA 2021-6696) de justificació de les seves ofertes que presumptament incorren 
en anormalment baixes. 
 
Vistos els documents presentats per part de les empreses licitadores, la mesa de contractació va 
procedir a remetre als serveis tècnics de l’òrgan de contractació, aquesta documentació relativa 
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a la justificació d’ambdues ofertes, per tal que aquests efectuessin la valoració, en un termini no 
superior a 7 dies hàbils, de si la documentació tècnica aportada en la justificació s’adequava a la 
requerida tant en el plec de prescripcions tècniques, com al projecte redactat pel professional -- 
(BARNY ENGINYERIA, SL) anomenat “projecte d’instalꞏlació de la climatització i ventilació de la 
sala d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial”. 
 
Vist l’informe tècnic emès, en data 13 de juliol de 2021, per l’enginyera municipal que literalment 
és com segueix: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
A requeriment de la mesa de contractació del subministrament i instalꞏlació de climatització i 
ventilació de la sala de l’antic Centre Parroquial, es fa la present valoració de la justificació pre-
sentada per PROJECTES, INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTS ENERGÈTICS, SL, i INSTER 
MANTENIMENTS, SL de la possible temeritat en les baixes ofertes. 
  
FONAMENTS DE DRET: 
 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la que 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) 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- A l’acta de qualificació i obertura de les proposicions presentades en el procediment 
obert simplificat sumari per l’adjudicació del subministrament i instalꞏlació de climatització i ven-
tilació a la sala d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial de Canet de Mar celebrada el 
dia 1 de juliol de 2021 consta que hi ha dues licitadores PROJECTES, INSTAL.LACIONS I MAN-
TENIMENTS ENERGÈTICS, SL, i INSTER MANTENIMENTS, SL, les ofertes de les quals són 
susceptibles de ser considerades baixes temeràries, per la qual cosa se’ls requereix per a que 
justifiquin l’avaluació de l’oferta i les condicions excepcionalment favorables de què disposen per 
executar la prestació. 
 
SEGONA.-.  En data de 1 de juliol de 2021 i registre d’entrada 6696, INSTER MANTENIMENTS, 
S.L. aporta documentació justificativa en la qual es ratifica amb l’oferta presentada. En la 
documentació aportada es justifica que la direcció tècnica de la seva instalꞏlació serà compartida 
amb una obra que estan realitzant a Sant Andreu de Llavaneres, i que per tant, les seves 
despeses en aquest concepte seran menors. Així mateix, proposa el canvi d’equip a instalꞏlar, 
proposant un equip Roof-Top de la marca CLIVET, model CSRN-XHE2 18.2 HSE, que 
consideren que té millor rendiment i estalvi energètic que la marca suggerida al projecte. 
 
Realitzada una comparativa entre l’equip proposat per l’empresa i el previst al projecte, es 
comprova que ambdues màquines són molt semblants, i en general compleixen tots els 
requeriments tècnics previstos al projecte. A més, cal tenir present que CLIVET és un fabricant 
reconegut i implantat en el mercat. Només s’han observat dos detalls a tenir en compte: el tema 
acústic i, sobretot, la protecció anti-corrosió de les bateries d’intercanvi. 
 
Quant al tema acústic, la màquina CLIVET emet més soroll irradiat, bàsicament perquè munta 1 
sol ventilador exterior en front dels 2 de la màquina del projecte. En aquest cas, al ser un 
ventilador més gran fa més soroll que la suma dels 2 petits. Cal tenir-ho en compte de cara a 
possibles queixes veïnals per soroll. 
 
Per altra banda, és important el sistema de protecció anticorrosiu de les bateries d’intercanvi 
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(internes, externes i del recuperador). La màquina de SYSTEMAIR proposada al projecte preveu 
una protecció exterior de les bateries amb epoxy, més complerta que el sistema de protecció 
estandard previst per la màquina de CLIVET. Tenint en compte que Canet de Mar és un poble 
costaner amb un ambient molt corrosiu, el sistema amb epoxy és molt més adequat. 
 
TERCERA.- Consta en l’expedient que en data 23 de juny de 2021, que PROJECTES, 
INSTALꞏLACIONS I MANTENIMENTS ENERGÈTICS (ENERPIME) aporta documentació 
justificativa en la qual es ratifica amb l’oferta presentada. La justificació inclou les taules salarials 
per justificar que les activitats realitzades estan executades per personal qualificat en el sector 
que pertoca, així com el desglòs de cadascuna de les partides previstes al projecte. La partida 
en la que es produeix la principal baixa és la del subministrament de l’equip principal, en la que 
proposen un canvi de la màquina prevista al projecte. En concret es proposa la instalꞏlació de la 
unitat model CSRN-XHE2 18.2 de la marca CLIVET, és a dir, el mateix model que proposa 
l’empresa  INSTER MANTENIMENTS, S.L. 
 
CONCLUSIONS: 
 
En conseqüència, la tècnica que subscriu considera que la documentació aportada justifica la 
possibilitat d’executar el subministrament i instalꞏlació amb les ofertes presentades, tot i que amb 
un canvi de maquinària que tot i tenir unes bones prestacions tècniques, no acaba de ser del tot 
equivalent a la prevista en projecte, ja que té uns nivells acústics més elevats, i no té la protecció 
anticorrossió de les bateries amb epoxy. Per tant, no es considera adequat el canvi de màquina 
proposat per les empreses.  
 
Tot el qual s’informa perquè es procedeixi segons superior criteri.” 
 
Vistes les justificacions de les ofertes presentades per les empreses PROJECTES, 
INSTALꞏLACIONS I MANTENIMENTS ENERGÈTICS (ENERPIME) i INSTER MANTENIMENTS, 
S.L., en resposta al requeriment que se’ls va realitzar en data 21 de juny de 2021 i segons 
l’establert en l’informe emès per la enginyera municipal transcrit,  la mesa de contractació conclou 
que si bé les licitadores han justificat en termes econòmics la viabilitat de les ofertes per no ser 
considerades com anormalment baixes, l’equip Roof-Top de la marca CLIVET, model CSRN-
XHE2 18.2 HSE ofert per ambdues empreses, encara que té unes bones prestacions tècniques 
i que CLIVET és un fabricant reconegut i implantat en el mercat, no compleix amb els nivells 
acústics i la protecció anticorrossió de les bateries amb epoxy, característiques tècniques que el 
model proposat en el projecte si reuneix. Tanmateix, l’empresa  INSTER MANTENIMENTS, S.L 
en la seva justificació, declaren responsablement (en el punt NOVÈ) que estan totalment 
disposats a instalꞏlar l’equip, si la direcció tècnica i facultativa de la instalꞏlació ho creuen adient, 
segons el model referencial al projecte (màquina de SYSTEMAIR). Per tant, mantenint l’oferta 
econòmica, el subministrament del sistema de monitorització de la qualitat de l’aire de la sala i 
l’ampliació del termini de garantia de la instalꞏlació en dos anys més presentada en l’oferta ens 
ofereixen el subministrament i la instalꞏlació de l’equip referenciat en el projecte.  
 
Degut a tot l’exposat, la mesa de contractació resolt que l’empresa PROJECTES, 
INSTALꞏLACIONS I MANTENIMENTS ENERGÈTICS (ENERPIME) no justifica suficientment la 
seva oferta per poder considerar que no incorre en anormalment baixa ja que encara que es 
s’acrediti la viabilitat econòmica de la mateixa, l’equip ofert no reuneix les característiques 
tècniques suficients i equivalents al proposat en el projecte de referencia. Així mateix, la mesa 
de contractació conclou que l’oferta presentada per l’empresa INSTER MANTENIMENTS, S.L., 
no incorre en anormalment baixa ja que justifica plena i oportunament la viabilitat de l’oferta 
presentada acreditant la factibilitat econòmica de la mateixa i comprometent-se mitjançant 
declaració responsable a subministrar i instalꞏlar l’equip proposat en el projecte de referència. 
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D’acord amb el contingut de l’acta de data 18 de juny de 2021, la puntuació obtinguda en la 
valoració de les ofertes presentades, tenint en compte els criteris previstos a l’apartat I del quadre 
de característiques específiques del PCAP, van ser les següents: 
 

Licitador 
Oferta eco-
nòmica 

Sistema monito-
rització qualitat 

aire 

Ampliació 
termini 
garantia 
instal·la-
ció (anys) 

 
 

PUNTUA-
CIÓ TOTAL 

MASTERCOLD  26,32 10,00 10,00  46,32 

AIKON FACILITY, SL 5,95 10,00    10,00  25,95 

PROJECTES, INSTAL.LACIONS I MAN-
TENIMENTS ENERCÈTICS, SL    

80,00 10,00 10,00  100,00 

INSTER MANTENIMENTS, SL                  79,99 10,00 10,00  99,99 

ELECTRICITAT BOQUET, SL  67,19 10,00 10,00  87,19 

DESHO, SA. INSTALACIONES INDUS-
TRIALES 

16,80 10,00 10,00  36,80 

 
Segons la valoració de les ofertes indicades en el quadre anterior i després de la valoració de les 
justificacions presentades per les empreses, en relació a que les seves ofertes incorreguessin 
en baixa anormal, es determina que l’empresa INSTER MANTENIMENTS, S.L., ha sigut la millor 
oferta classificada segons la puntuació total obtinguda i per no incorre la seva oferta en baixa 
anormal, per tant, la Mesa de contractació acorda, per unanimitat, requerir-li per tal que aporti la 
documentació indicada al punt V del quadre de característiques específiques del plec de 
clàusules administratives particulars i, en cas que l’aporti dins de termini, proposar a l’òrgan de 
contractació l’adjudicació del contracte de subministrament i instalꞏlació de climatització i 
ventilació a la sala d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial de Canet de Mar. 
 
Essent les 11.15 hores es dona per finalitzat el present acte, signant l’acta el president i la secre-
tària de la Mesa”. 
 
En data 16 i 28 de juliol de 2021, es practica el requeriment electrònic a través de l’eina 
del sobre digital adjuntant decret de l’Alcaldia 2021/1562 de data 16 de juliol de 2021, a 
la mercantil INSTER MANTENIMENTS, S.L, de la documentació relacionada al punt V 
del quadre de característiques específiques del PCAP. 
Atès que un cop examinada la documentació aportada, en data 21, 28 i 29 (números de 
registre d’entrada ENTRA 2021-7370, ENTRA 2021-7606 i ENTRA 2021-7634) per 
l’empresa licitadora INSTER MANTENIMENTS, S.L, amb NIF B65018087, necessària 
per procedir a l’adjudicació del contracte, es comprova que s’ha donat compliment 
correctament al requeriment efectuat, dins el termini atorgat a l’efecte.  
 
Vist l’informe jurídic d’adjudicació de la cap del servei de Secretaria i Contractació. 
 
Fonaments de dret: 
 
L’òrgan competent per adjudicar el contracte és l’Alcaldia, puix que el valor estimat del 
contracte puja la quantitat de 59.559,44 euros, IVA exclòs, i per tant, no supera ni el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la quantia de 
6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que superi els anteriors 
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imports (facultats i competències que li atribueixen l’article 53.1 o) del DL 2/2003 de 28 
d’abril i la DA 2ª 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 
 
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 
18 de juny i 1 i 14 de juliol de 2021. 
 
Segon.- Adjudicar el contracte per a la prestació del subministrament i instalꞏlació de 
climatització i ventilació a la sala d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial de 
Canet de Mar, a l’empresa INSTER MANTENIMENTS, S.L, amb NIF B65018087,  pel 
preu de trenta-nou mil sis-cents setanta-cinc euros amb setanta-cinc cèntims (39.675,75 
€), IVA exclòs, que pujarà un import de catorze mil set-cents setanta-dos euros amb 
trenta cèntims (8.331,91 €), amb subjecció al plec de clàusules administratives particu-
lars (PCAP), al plec de prescripcions tècniques particulars (PTTP), i a l’oferta presentada 
pel propi licitador, així com a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi 
licitador al seu compte i càrrec que s’accepten i que son les següents: 
 

 Instalꞏlació de l’equip de referència del Projecte, model SYSTEMAIR SYSAER 
55, incloent tots els elements indicats al mateix 

 Subministrament i instalꞏlació d’un sistema de monitorització de la qualitat de 
l’aire de la sala model CO2 PCE-AQD 50. 

 Ampliació del termini de garantia de la instalꞏlació en 2 anys més sobre el mínim 
legal establert. 

 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el seu preu no serà objecte de revisió. 
 
Tercer.- Es comunica a l’ adjudicatària del present contracte que resta obligada a ads-
criure al subministrament els mitjans materials i l’equip tècnic que es va comprometre 
en la seva oferta i són els següents: 
 
Mitjans personals:  
 
Durant tota la execució del contracte, l’ equip de treball i equip tècnic compliran, en 
tot cas, les exigències en quant a titulació, professionalitat, experiència…etc. 

 Departament de Producció: un director tècnic. Categoria professional: enginyer 
industrial. Disposa de carnet de: instalꞏlador d’aigua, elèctric, de gas, 
instalꞏlacions tèrmiques en els edificis. Experiència de 20 anys. Un encarregat 
amb formació FPII electromecànica i amb experiència de 25 anys. 

 
 Departament de Tècnic: un professional que disposa del carnet de: 

instalꞏlador/manteniment d’instalꞏlacions tèrmiques en els edificis. Certificat de 
manipulador gasos fluorats. Categoria professional: frigorista, oficial de 1ª. 
Experiència de 20 anys. Un professional Categoria Professional: Frigorista 
Oficial 2ª.Disposa de curs formació frigorista homologat per la Generalitat i 
actualment cursant el carnet D’Instalꞏlacions Tèrmiques en els Edificis. 
Experiència: 6 anys. 
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Mitjans materials: 
 
Durant tota la execució del contracte, la maquinaria, material i equip tècnic complirà, 
en tot cas, les exigències de disponibilitat i localització dels mateixos per portar a bon 
termini i dintre del plaç establert les feines contractades. 
 
La maquinaria i material del que es disposarà per la execució dels treballs són el s 
següents: 
 
1) Elements d’elevació en  propietat per a la colꞏlocació de conductes: 
 
- 1 unitat del elevador manual de la marca Genie, model Standard Base, que arriba 

a una alçada de treball de 3 metres. 
 
- 1 unitat del elevador manual de la marca Genie, model Standard Base, que arriba 

a una alçada de treball de 4 metres. 
 
- 1 unitat del elevador manual de la marca Genie, model Standard Base, que arriba 

a una alçada de treball de 5 metres. 
 

2) Eines necessàries que disposa Inster Manteniments, S.L. per a la fabricació de con-
ductes. 
 
3) Fabricació de conductes al taller propi. 
 
4) Les eines de mà , taladros i amoladores consten registrades en NORMATIVA RITE 
segons “ Declaració responsable d'adequació al Reial Decret 552/2019 d'una empresa 
Frigorista”, de la qual s’ha adjuntat copia amb el detall de totes les eines “obligatòries” 
segons el DEPARTAMENT D’INDUSTRIAL DE CATALUNYA. A mes d’ equips de ne-
teja, tipo Karcher, equips manuals de neteja amb dipòsit, recuperadors de gas segons 
normativa i altres eines habituals a les nostres tasques. 
 
5) Referent a la AUTO-GRUA indicar que es llogarà aquella més adient als treballs a 
executar amb una empresa especialista. Es disposa al taller d’uns climatitzadors por-
tàtils, amb bomba de calor/fred, perquè, en el cas d’avaria, poder donar servei immediat 
fins la reparació de la mateixa. Els nostres tècnics disposen d’un vehicle adequat per  la 
seva feina. 
 
Quart.- La durada del present contracte s’estableix en 2 mesos i mig (10 setmanes) des 
de l’endemà de la signatura d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació 
(article 159.6 g LCSP). No es preveu pròrroga del contracte. D’acord amb el projecte 
aprovat el termini d’execució del present contracte és de 2 mesos i mig (10 setmanes), 
incloent el termini de subministrament de la maquinària. 
 
Cinquè.- Comunicar a l’adjudicatària que el present contracte de servei es formalitzarà 
mitjançant la signatura d’acceptació del present acord d’adjudicació, possibilitat esta-
blerta a l’article 159.6 g) LCSP. 
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Sisè.- Informar a l’adjudicatària que l’execució del contracte està subjecte a les següents 
condicions especials d’execució i a les que s’ha compromès en la seva oferta: 
 
Socials: 
 
Es garantirà la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels 
convenis colꞏlectius sectorials i territorials aplicables. 
Es prendran mesures per prevenir la sinistralitat laboral. 
 
Mediambientals:  
 
Es promourà el reciclat de productes i l’ús d’envasos reutilitzables. 
 
L’incompliment d’aquestes condicions donaran lloc a la imposició de penalitats, de con-
formitat amb l’article 192 de la LCSP. Les indicades condicions especials d’execució 
tenen el caràcter d’obligacions contractuals essencials als efectes assenyalats a la lletra 
f) de l’article 211 LCSP. 
 
Setè.- Indicar que es permet la modificació del contracte en els termes establerts en 
l’apartat R del quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives Particu-
lars que regeixen el present contracte. 
 
Vuitè.- Que l’adjudicatària del contracte s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança 
de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats 
pròpies del subministrament i instalꞏlació i per un import mínim de 300.000 € per sinistre 
i víctima.  Aquesta assegurança haurà d’estar vigent durant tot el termini de vigència del 
contracte. 
 
Novè.- Que l’adjudicatària va declarar responsablement que tenia previst subcontractar 
l’execució del present contracte tal com s’indica a continuació: 
 

 
 
Desè.- Que l’adjudicatària haurà de prestar el subministrament contractat amb estricta 
subjecció a les disposicions del plec de clàusules administratives particulars (PCAP), al 
plec de prescripcions tècniques particulars (PTTP), al projecte executiu aprovat “Clima-
tització i ventilació de la sala d’espectacles municipal a l’antic centre parroquial de Canet 
de Mar” de febrer de 2021, a la normativa, general o sectorial, que li sigui d’aplicació, al 
contingut de la proposició formulada per l’adjudicatària en allò que concreti l’objecte o el 
preu del contracte, i d’acord amb les normes i instruccions que, en desenvolupament o 
interpretació dels plecs, l’ajuntament comuniqui al contractista. Si aquestes instruccions 
es formulessin verbalment, hauran de ser ratificades per escrit a la major brevetat. 
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L’adjudicatària està obligada a realitzar l'objecte del contracte en els terminis que figurin 
en el mateix i haurà de respectar les especificacions determinades en el Plec de pres-
cripcions tècniques particulars (PTTP). 
 
Onzè.- Disposar la despesa per import de quaranta-vuit mil set euros amb seixanta-sis 
cèntims (48.007,66 €), IVA inclòs, en favor de l’empresa INSTER MANTENIMENTS, S.L, 
amb NIF B65018087, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del vigent 
pressupost ordinari per a l’any 2021, (Doc. D nº 220210009850) tal i com es desglossa 
a continuació: 
 

Any  Aplicació pressupostària  Concepte 
Import   IVA  Total 

(IVA in-
clòs)

2021  20 33300 62300  Subministrament i instal·lació 
de climatització i ventilació a 
la sala d’espectacles municipal 
a l’antic Centre Parroquial 

39.675,75 € 8.331,91 €  48.007,66 € 

 
Dotzè.- Senyalar que en el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la 
seva naturalesa i característiques i la constitució de garantia provisional i definitiva 
queda dispensada de conformitat amb els articles 106, 107 i 159.6 f) de la LCSP, ja 
que ens trobem en un procediment obert simplificat sumari. Sense perjudici de la 
ampliació de garantia de la instalꞏlació oferta. 
 
Tretzè.- 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. 
 
Catorzè.- Comunicar el present acord als Serveis econòmics municipals i al responsable 
del contracte.  
 
Quinzè.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
3.4. Acció Social i Ciutadania 
 
3.4.1. PROPOSTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL- APROVACIÓ RELACIÓ 
D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG_20_2021 de data 29 de juliol de 2021 per 
import de 1.446,30€ 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. 
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Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost aprovat per a l’exercici 2021. 
 
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_20_2021 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 

 

RELACIÓ 
NÚM.: 

  BSGG20_2021   29-07-21  

NÚM. 
BENEFICI-

ARI 
DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

133 - -831- 
material escolar/llibres

184,95 € ESCOLA YGLESIAS F08981904 

134 - -484- 
material escolar/llibres

174,56 € 
ESCOLA FEDAC CA-

NET 
G65058349 

135 - -982- 
material escolar/llibres

     110,43 € FEDAC G65058349 

136 - -280- subministraments/gas        70,21 € 
Comercializadora Re-
gulada Gas & Power, 

S.A                 
A65067332

137 - -148- 
material escolar/llibres

     248,27 € 
ESCOLA FEDAC CA-

NET 
G65058349 

138 - -483- subministraments/aigua      114,45 € el mateix 39483454K

139 - -546- extraescolars/activitats lleure estiu      317,00 € ESPLAI BITXUS      
G-

64248354

140 - -982- material escolar/llibres      110,43 € FEDAC G65058349 

141 - -449- material escolar/llibres      116,00 € IES SUNSI MORA     Q0802000J

TO-
TAL 

        1.446,30 €     

 
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. 
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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. 
 
3.4.2. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL-AJUTS D’URGÈNCIA 
SOCIAL BSGG_17/2021 

 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinària de data 15 de juliol 
de 2021, va prendre, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/17/2021 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 

 

RELACIÓ 
NÚM.: 

  BSGG17_2021   21-06-21  

NÚM. 
BENEFICI-

ARI 
DNI CONCEPTE 

 IM-
PORT 

ENDOSSATARI DNI/NIF 

109 - -852- activitats d'estiu/colònies 
     

340,00 € 
Esplai Strankis Ca-

net 
 

G65119075

110 I-. -97-- activitats d'estiu/colònies 
     

340,00 € 
Esplai Strankis Ca-

net 
 

G65119075

111 - -7088- activitats d'estiu/colònies 
     

220,00 € 
Esplai Strankis Ca-

net 
 

G65119075

112 -. -44- 
despeses habitatge - subministra-

ments - LLUM 
     

195,22 € 
ENDESA XXI B82846825

113 - -036- 
aparells ortopèdics/ulleres/planti-
lles 

     
220,00 € 

OPTICA CANET – 
TRINIDAD CASANY 

77108393L 

114 -. -83- activitats d'estiu/colònies 
     

240,00 € 
CF Canet G60754363

115 - -5607- 
despeses habitatge - lloguers/hi-
poteca 

     
246,28 € 

el mateix --428- 

116 - -683- 
aparells ortopèdics/ulleres/planti-
lles 

     
200,00 € 

el mateix -683- 

117 -. -90- activitats d'estiu/colònies 
     

600,00 € 
Esplai Strankis Ca-

net 
 

G65119075

total    
  

2.361,50 
€ 

  

 
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” 
 
Atès que s’ha detectat que l’import de la relació d’ajuts BSGG_17/2021 no correspon a 
l’import de l’operació comptable degut a un error del sumatori. 
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Atès que, segons l’article 109.2 de la llei 39/2015 de l’1 d’octubre de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, aquestes podran rectificar, en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics detectats als seus actes. 
 
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.- On posa: 
 
“Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/17/2021 en favor dels beneficiaris referits 
en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que s’indiquin: 
 

 

RELACIÓ 
NÚM.: 

  BSGG17_2021   21-06-21  

NÚM. 
BENEFICI-

ARI 
DNI CONCEPTE 

 IM-
PORT 

ENDOSSATARI DNI/NIF 

109 - -526- activitats d'estiu/colònies 
     

340,00 € 
Esplai Strankis Ca-

net 
 

G65119075

110 - -9719- activitats d'estiu/colònies 
     

340,00 € 
Esplai Strankis Ca-

net 
 

G65119075

111 -D. -787- activitats d'estiu/colònies 
     

220,00 € 
Esplai Strankis Ca-

net 
 

G65119075

112 - -9564- 
despeses habitatge - subministra-

ments - LLUM 
     

195,22 € 
ENDESA XXI B82846825

113 - -- 
aparells ortopèdics/ulleres/planti-
lles 

     
220,00 € 

OPTICA CANET – 
TRINIDAD CASANY 

77108393L 

114 - -3428- activitats d'estiu/colònies 
     

240,00 € 
CF Canet G60754363

115 - -607- 
despeses habitatge - lloguers/hi-
poteca 

     
246,28 € 

el mateix -834- 

116 - -6839- 
aparells ortopèdics/ulleres/planti-
lles 

     
200,00 € 

el mateix -683- 

117 - -089- activitats d'estiu/colònies 
     

600,00 € 
Esplai Strankis Ca-

net 
 

G65119075

total    
  

2.361,50 
€ 

  

 
Ha de dir: 
 
“Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/17/2021 en favor dels beneficiaris referits 
en el quadre adjunt: 
 

 

RELACIÓ 
NÚM.: 

  BSGG17_2021   21-06-21  

NÚM. 
BENEFICI-

ARI 
DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

109 - -852-- activitats d'estiu/colònies      340,00 € Esplai Strankis Canet
 

G65119075
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110 - -719- activitats d'estiu/colònies      340,00 € Esplai Strankis Canet
 

G65119075

111 -D. -870- activitats d'estiu/colònies      220,00 € Esplai Strankis Canet
 

G65119075

112 A- -956- 
despeses habitatge - subministra-

ments - LLUM 
     195,22 € ENDESA XXI B82846825

113 -. -364- aparells ortopèdics/ulleres/plantilles      220,00 € 
OPTICA CANET – 

TRINIDAD CASANY 
77108393L 

114 - -8342- activitats d'estiu/colònies      240,00 € CF Canet G60754363

115 - -607- despeses habitatge - lloguers/hipoteca      246,28 € el mateix -- 

116 - -683- aparells ortopèdics/ulleres/plantilles      200,00 € el mateix --68- 

117 - -890- activitats d'estiu/colònies      600,00 € Esplai Strankis Canet
 

G65119075

total      2.601,50 €   

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt primer 
a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
4.- Donar compte de les resolucions judicials  
 
No se’n presenten 
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5.- Precs i preguntes 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:27 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


