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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 14 D'OCTUBRE DE 2021 

 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Dades de la sessió: 
Data: 14.10.2021 
Caràcter: ordinària 
Hora inici: 17:00 h 
Hora fi: 18:17 h 
Lloc: Per videoconferència 
 
Assisteixen (6): 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA, presideix la sessió. 
PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

Presidenta: Sra. Blanca Arbell Brugarola 
Secretària: Laura García Álvarez. 
Interventora accidental: Maria Josep Lozano del Pino. 
 
Ordre del dia de la sessió, segons Decret de l’Alcaldia núm. 2069/2021, d’11 d’octubre: 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/40 ordinari 07/10/2021 
2. Propostes 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Proposta de relació de Decrets JGL 14102021 
3. Donar compte de resolucions judicials 
4. Precs i preguntes 
 
Segons disposa l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en 
l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, d’aquesta sessió ordinària, 
l’alcaldessa i presidenta de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51 TRRL i 
83 del ROF, sotmet a la consideració dels membres assistents la declaració d’urgència, 
que és apreciada i declarada per unanimitat dels assistents dels punts següents: 
 

1. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, presentat per la Societat General d’Aigües 
de Barcelona, S.A.U, per l’execució de les obres de renovació de la xarxa de 
subministrament d’aigua potable del Carrer Eusebi Golart i Passatge del 
Comunidor de Canet de Mar. Expedient 1379/2020 4735 

2. Aprovació de la signatura del contracte d'usdefruit de 4 pisos propietat de la SAREB 
per destinar-los a lloguer social. Expedient 1376/2020 4136 

3. Ampliació del termini finalització contracte de subministrament i instal·lació de la 
climatització i ventilació a l’antic centre parroquial. Expedient 1431/2021 1095 
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Desenvolupament de la sessió 
Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució de la sessió, la Presidenta inicia la 
sessió a l’hora assenyala en l’encapçalament d’aquesta acta, i es passen a tractar els 
punts inclosos en l’ordre del dia: 

 
1. Actes pendents d'aprovar:  
1.1. JGL2021/40 ordinari 07/10/2021 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
7 d’octubre 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, l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior és aprovat per unanimitat dels membres. 
 
2. Propostes 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Relació de Decrets de data del 27 de setembre al 3 d’octubre de 2021. 
 
Fets 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 27 de setembre al 3 d’octubre de 2021, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2021/1952 Decret aprovació memòria valorada adequació xarxa aigua CEIP Misericòrdia 27/09/2021 

RESAL2021/1953 DECRET DEVOLUCIÓ TAXES I GARANTIA COL·LEGI YGLEASIAS - EUSEBI 
GOLART, 13 

27/09/2021 

RESAL2021/1954 Decret exp. 0111536 27/09/2021 

RESAL2021/1955 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 29-2021 de generació de crèdits 27/09/2021 

RESAL2021/1956 Decret encàrrec subministrament sistema enregistrament trucades PL 27/09/2021 

RESAL2021/1957 Decret exp. 21-229655 27/09/2021 

RESAL2021/1958 Decret secretaria acctal_IT 27/09/2021 

RESAL2021/1959 Decret aprovació de factures F/80 fase O amb reparament 27/09/2021 

RESAL2021/1960 Decret 1a Tinència aprovació variables nòmina agost 2021 27/09/2021 

RESAL2021/1961 Decret liquidació consum d'electricitat mercat municipal - període juliol i agost de 
2021 

27/09/2021 

RESAL2021/1962 Decret 1a Tinència embargaments i quota sindical agost 2021 27/09/2021 

RESAL2021/1963 Decret contractació aux. administratius_Garantia Juvenil 27/09/2021 

RESAL2021/1964 Decret Aprovació PSS aigua Eusebi Golart 27/09/2021 

RESAL2021/1965 Decret aprovació productivitat anual 2021 27/09/2021 

RESAL2021/1966 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 27/09/2021 

RESAL2021/1967 Decret convocatòria Ple 300921 27/09/2021 

RESAL2021/1968 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 30-2021 de transferència de crèdits 27/09/2021 

RESAL2021/1969 Decret Sol·licitud DIBA Recursos NOE i EBM Catàleg 2021 27/09/2021 

RESAL2021/1970 Decret autorització transmissió plaça aparcament núm. 254 27/09/2021 

RESAL2021/1971 Resolució Alcaldia aprovació 1a certificació obres coberta Ajuntament 27/09/2021 

RESAL2021/1972 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia cessió espais a Sàlvia Curs 2021-22 27/09/2021 

RESAL2021/1973 Decret reconeixement CPP_administrativa_Escola Bressol 27/09/2021 

RESAL2021/1974 Decret AI 27_09 27/09/2021 
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RESAL2021/1975 Decret RR exp.111427 27/09/2021 

RESAL2021/1976 Decret reconeixement CPP_educadores_Escola bressol 27/09/2021 

RESAL2021/1977 Aprovació bases comissió serveis Secretaria 27/09/2021 

RESAL2021/1978 Decret IMI 27_09 27/09/2021 

RESAL2021/1979 Decret PS 27_09 27/09/2021 

RESAL2021/1980 Decret reconeixement CPP_SFS 27/09/2021 

RESAL2021/1981 Decret exp.112591 28/09/2021 

RESAL2021/1982 Decret RESOLUCIÓ civisme - 28/09/2021 

RESAL2021/1983 005_ Resolució Alcaldia conveni amb AEAT i FEMP intercanvi d'informació 28/09/2021 

RESAL2021/1984 Decret aprovació factures AGBAR 2N TRIMESTRE 28/09/2021 

RESAL2021/1985 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 28/09/2021 

RESAL2021/1986 DECRET OBRES MENORS CLAUSELL 7 LOCAL 28/09/2021 

RESAL2021/1987 DECRET OBRES MENORS PISCINA SALVADOR ESPRIU 39 28/09/2021 

RESAL2021/1988 Decret Convocatòria JGL ordinària 30092021 28/09/2021 

RESAL2021/1989 Decret RESOLUCIÓ civisme - 28/09/2021 

RESAL2021/1990 Decret aprovació factures F/2021/83 fase O sense reparament 28/09/2021 

RESAL2021/1991 Decret encàrrec servei revisió operativa concessió equipament Canet H2O 28/09/2021 

RESAL2021/1992 Decret d'aixecament del reparament F_2021_84 28/09/2021 

RESAL2021/1993 Decret alta padró sense documentació 28/09/2021 

RESAL2021/1994 Decret 1a TA ordenació de pagaments 2021_16 28/09/2021 

RESAL2021/1995 Decret  rectificació error 29/09/2021 

RESAL2021/1996 Decret RESOLUCIÓ civisme- 29/09/2021 

RESAL2021/1997 Decret RESOLUCIÓ civisme - 29/09/2021 

RESAL2021/1998 Decret RESOLUCIÓ civisme - 29/09/2021 

RESAL2021/1999 Decret recurs reposició terrassa 29/09/2021 

RESAL2021/2000 Decret exp.21-231170 29/09/2021 

RESAL2021/2001 Decret RESOLUCIÓ civisme - 29/09/2021 

RESAL2021/2002 Decret rectificació error 29/09/2021 

RESAL2021/2003 Decret terrassa rectificada 29/09/2021 

RESAL2021/2004 Decret RESOLUCIÓ civisme - 29/09/2021 

RESAL2021/2005 Decret rectificació error -kbap- 29/09/2021 

RESAL2021/2006 Decret rectificació error material 29/09/2021 

RESAL2021/2007 Decret AI 29_09 29/09/2021 

RESAL2021/2008 Decret permís reducció jornada lactància_- 29/09/2021 

RESAL2021/2009 Decret aprovació AD's relació Q_2021_29 29/09/2021 

RESAL2021/2010 Decret concessió permís lactància 29/09/2021 

RESAL2021/2011 Decret contractació peó jardineria_substitució_permís lactància 29/09/2021 

RESAL2021/2012 Decret 1a Tinència aprovació quota empresarial i ordena pagament TC agost 
2021 

30/09/2021 

RESAL2021/2013 Decret contractació servei docència matemàtiques 30/09/2021 

RESAL2021/2014 Decret contractació serveis docència llengua anglesa 30/09/2021 

RESAL2021/2015 Decret RR exp.21-229447 01/10/2021 

RESAL2021/2016 Decret aprovació de factures F_2021_84 fase ADO amb reparament 01/10/2021 

RESAL2021/2017 Decret aprovació factures F/2021/88 fase O amb reparament 01/10/2021 

RESAL2021/2018 Decret aprovació 2a ampliació termini obres teatre Odèon 01/10/2021 

RESAL2021/2019 Decret reconeixement grau consolidat_LVP 01/10/2021 

RESAL2021/2020 Decret exp. 21-232099 E 01/10/2021 

RESAL2021/2021 Decret exp.109945 01/10/2021 

RESAL2021/2022 Decret_Autorització Ballades Sardanes Tardor_2021 01/10/2021 
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RESAL2021/2023 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 01/10/2021 

RESAL2021/2024 Decret desestimació pròrroga comissió serveis MMV 01/10/2021 

RESAL2021/2025 Decret encàrrec obres sanejament mur fase 2 Plaça Gabriel Macià 01/10/2021 

 
3. Propostes urgents 
 
Segons disposa l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en 
l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, d’aquesta sessió ordinària, 
l’alcaldessa i presidenta de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51 TRRL i 
83 del ROF, sotmet a la consideració dels membres assistents la declaració d’urgència, 
que és apreciada i declarada per unanimitat dels assistents dels punts següents: 
 

1. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, presentat per la Societat General d’Aigües 
de Barcelona, S.A.U, per l’execució de les obres de renovació de la xarxa de 
subministrament d’aigua potable del Carrer Eusebi Golart i Passatge del 
Comunidor de Canet de Mar. Expedient 1379/2020 4735 

2. Aprovació de la signatura del contracte d'usdefruit de 4 pisos propietat de la SAREB 
per destinar-los a lloguer social. Expedient 1376/2020 4136 

3. Ampliació del termini finalització contracte de subministrament i instal·lació de la 
climatització i ventilació a l’antic centre parroquial. Expedient 1431/2021 1095 

Un cop ha estat apreciada i declarada, per unanimitat dels membres assistents, es 
procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1 Urbanisme. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, presentat per la Societat 
General d’Aigües de Barcelona, S.A.U, per l’execució de les obres de renovació 
de la xarxa de subministrament d’aigua potable del Carrer Eusebi Golart i 
Passatge del Comunidor de Canet de Mar. Expedient 1379/2020 4735 
 
Fets: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 26 d’agost de 2021, acorda 
adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de renovació de la xarxa de 
subministrament d’aigua potable del carrer Eusebi Golart i passatge del Comunidor a 
l’empresa SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU, amb CIF 
A08000234, amb subjecció al PCAP, plec de clàusules administratives particulars, al 
“projecte per a la Renovació de la xarxa d’aigua potable del carrer Eusebi Golart i del 
Passatge Comunidor”, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, i a l’oferta presentada 
pel propi licitador. 
 
Vist l’informe de l’enginyera municipal, de data 16/09/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
Amb data 14 de setembre de 2021 s’aporta Pla de Seguretat i Salut de les obres de 
“Renovació de la xarxa de subministrament d’aigua potable del carrer Eusebi Golart i 
passatge del Comunidor de Canet de Mar”, redactat per l’empresa adjudicatària 
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU junt amb l’acta d’aprovació 
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per part del coordinador de seguretat i salut, -. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes 
de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- El pla de seguretat i salut constitueix l'instrument bàsic de les activitats 
d'identificació, avaluació i planificació de l'activitat preventiva en l'obra a què és refereix 
el capítol II del Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de 
prevenció. 
 
SEGONA.-  En el pla de seguretat i salut presentat s’analitzen i es desenvolupen les 
previsions de l’estudi de seguretat i salut aprovat amb el projecte executiu de “Renovació 
de la xarxa de subministrament d’aigua potable del carrer Eusebi Golart i passatge del 
Comunidor de Canet de Mar”. 
 
TERCERA.- El pla de seguretat i salut pot ser modificat pel contractista d'acord amb el 
procés d'execució de l'obra, l'evolució dels treballs i les possibles incidències o 
modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb l'aprovació expressa 
del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució d'obra. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dona el vistiplau formal al Pla de 
Seguretat i Salut presentat per SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA 
SAU per a l’execució de les obres de Renovació de la xarxa de subministrament d’aigua 
potable del carrer Eusebi Golart i passatge del Comunidor de Canet de Mar, informat i 
aprovat pel coordinador de seguretat i salut de l’obra.” 
 

Considerant que d’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, s’acorda per unanimitat dels membres: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per SOCIEDAD GENERAL DE 
AGUAS DE BARCELONA SAU per a l’execució de les obres de Renovació de la xarxa 
de subministrament d’aigua potable del carrer Eusebi Golart i passatge del Comunidor 
de Canet de Mar, informat i aprovat pel coordinador de seguretat i salut de l’obra. 
 
Segon.- Fer arribar el pla de seguretat i salut aprovat a tots els interessats per tal que, 
de conformitat amb allò que es disposa a l’article 7.4 del RD 1627/1997, puguin 
presentar els suggeriments i alternatius que estimin oportuns. 
 
Tercer.- Comunicar que qualsevol modificació que introdueixi el coordinador de l’obra 
en aquest pla de seguretat, de resultes de les alteracions i incidències que puguin 
produir-se en el decurs de l’execució de l’obra, o bé per variacions en el projecte 
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d’execució que va servir de base per elaborar l’estudi de seguretat i salut, requerirà 
l’aprovació expressa de la direcció facultativa, s’haurà de comunicar a qui disposa el RD 
1627/1997 i estarà a disposició de tots els qui indica a l’article 7.4 de l’esmentat RD. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
3.2 Aprovació de la signatura del contracte d'usdefruit de 4 pisos propietat de la 
SAREB per destinar-los a lloguer social. Expedient 1376/2020 4136 
 
Fets: 
 
Per acord de Junta de Govern de data 5 de novembre de 2020 es va aprovar el Conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament i la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de 
la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB), per a la cessió dels habitatges de la seva 
propietat, amb l’objectiu de destinar-los al lloguer social o a l’allotjament de persones en 
especials circumstàncies de protecció.  
 
Atès que fruit d’aquest Conveni, SAREB ofereix a l’Ajuntament de Canet de Mar 
l’usdefruit de 10 habitatges situats al nostre municipi, 4 d’ells ocupats i 6 lliures, per tal 
de ser llogats i/o administrats per aquest Ajuntament, amb les condicions descrites al 
Conveni esmentat.  
 
Vist l’informe tècnic de data 20 de maig de 2021 en el qual es valora els preus d’usdefruit 
per import inferior al preu de mercat en el cas dels pisos buits.  
 
Vist l’informe de la Cap de Serveis Socials en el qual es justifica les causes per les quals 
s’acut a l’adquisició directa del dret, justificant les seves peculiaritats i necessitats del 
servei a satisfer. 

 
Fonaments de dret: 
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL), 
- 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 (TRLMRLC), 
- Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques (LPACAP), 
- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge (LDH), 
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques 

(LPAP), 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Públic (LCSP), 
- Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament General 

de la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques (RGLAP), 
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni 

dels Ens Locals de Catalunya (RPEL). 
 
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 dels membres: 
 



 

7 
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 

Primer.- Aprovar els contractes d’usdefruits que s’inclouen com annex al present acord 
per tal de destinar-los a lloguer social o a l’allotjament de persones en especials 
circumstàncies de protecció, pel preu de 75€/mes, IVA exclòs, pels habitatges ocupats 
i 125€/mes, IVA exclòs, pels habitatges lliures, establint-se un període de carència de 6 
mesos pels habitatges ocupats i 3 mesos per als lliures. 
 

 
 
Segon.-  Autoritzar i disposar els imports màxims de 1500 euros/anuals per habitatge, 
IVA exclòs, el qual puja a 315 euros (900 euros, IVA exclòs, pisos buits i 1500 euros, IVA 
exclòs, pisos ocupats), en concepte de contraprestació per la cessió de l’usdefruit, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 27 15210 20200, d’acord amb les anualitats i imports 
següents: 
 

ANY Total (IVA 
exclòs) 

IVA 21% Total (IVA inclòs) Aplicació 
pressupostària 

2021 carència carència carència  

2022 

3 mesos carència 
pisos ocupats 

3.525,00 euros 740,25  euros 4.265,25 euros 27 15210 20200 

2023 4.200,00 euros 882,00 euros 5.082,00 euros 27 15210 20200 

2024 4.200,00 euros 882,00euros 5.082,00 euros 27 15210 20200 

2025 (setembre) 3.150,00 euros 661,50 euros 3.811,50 euros 27 15210 20200 

 
Doc. AD futur ex. 2022, 2023, 2024 i 2025 núm. 220219000023 
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient 
per poder atendre el pagament del seu preu. 
 
Atès el seu caràcter plurianual, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del 
Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis 
posteriors, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcaldessa, tan àmpliament com procedeixi per a la signatura de 
qualsevol document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
Quart.- Inscriure el dret reial d’usdefruit a l’Inventari municipal.  
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Cinquè.- Ordenar als serveis tècnics municipals que realitzin una visita als habitatges 
objecte d’aquest acord, per tal de valorar l’estat dels habitatges i informar si és necessari 
obres d’adequació per destinar-les a habitatge de lloguer social. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a SAREB.   
 
Es fa constar que l’expedient administratiu núm. 1376/2020 4136 conté informe de 
fiscalització, amb el CSV següent: bf1ab766961e4d4084f1d2f8dc2cbc73001, signat per 
la interventora en data 11.10.2021, de conformitat amb observacions i la proposta 
signada en data 13.10.2021, prèvia «validació» per la secretària accidental i la 
interventora accidental. 
 
3.3 Ampliació del termini finalització contracte de subministrament i instal·lació 
de la climatització i ventilació a l’antic centre parroquial. Expedient 1431/2021 1095 
 
Fets: 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juliol d’enguany, 
es va acordar adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació de climatització i 
ventilació a la sala d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial de Canet de Mar, 
a l’empresa Inster Manteniments, SL amb NIF núm. B65018087, pel preu cert de 
39.675,75 € exclòs el 21% d’IVA que puja un import de 8.331,91 €, amb subjecció al plec 
de clàusules administratives i  particulars (PCAP), al plec de prescripcions tècniques 
particulars (PPTP), i a l’oferta i millores proposades presentades pel propi licitador. El 
termini establert pel PCAP de la durada del contracte es va establir en 2 mesos i mig. 
 
Atès que en data 31 de juliol d’enguany es va signar l’acceptació de la resolució d’adju-
dicació del contracte de subministrament i instal·lació de climatització i ventilació a la 
sala d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial de Canet de Mar. 
 
Mitjançant instància de data 8 d’octubre d’enguany, i núm. de registre 2021/10477 el 
contractista sol·licita una ampliació del termini d’un mes, fixant-se com a data de 
finalització del contracte el dia 15 de novembre d’enguany, pels motius següents: 
 

1) La impossibilitat de poder realitzar la maniobra amb grua abans del dia 14 
d’octubre. 

2) L’edifici on es realitzen els treballs es troba pendent d’una ampliació de potència 
elèctrica, que impossibilita realitzar les tasques de posta en marxa dels equips. 

 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal de data 11 d’octubre d’enguany, favorable 
a l’ampliació del termini d’execució de les obres fins el 14 de novembre de 2021, que 
consta a l’expedient. 
 
Atès que l’article 195.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, estableix que si el retard és produït per motius no imputables al contractista i 
aquest ofereix complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d’execució, 
l’òrgan de contractació li ha de concedir un termini que ha de ser, almenys, igual al temps 
perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. El responsable del 
contracte ha d’emetre un informe on es determini si el retard es va produir per motius 
imputables al contractista. 
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Atès que segons l’establert en la DA 2ª de la LCSP, l’òrgan competent per a l’ampliació 
del termini d’execució del contracte és l’òrgan de contractació, en aquest cas la Junta 
de Govern Local. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat dels membres: 
 
Primer.- Aprovar l’ampliació de la durada del contracte per al subministrament i 
instal·lació de climatització i ventilació a la sala d’espectacles municipal a l’antic Centre 
Parroquial de Canet de Mar, fixant-se com a data de finalització del contracte el dia 14 
de novembre d’enguany, de conformitat amb l’enginyera municipal. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a la responsable del contracte. 
 
La proposta signada en data 13.10.2021, prèvia «validació» per la secretària accidental 
i la interventora accidental. 
 
4. Donar compte de les resolucions judicials  
No té lloc en aquesta sessió 
 
5. Precs i preguntes 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses, les quals no 
es reprodueix en aquesta acta. 
 
I no havent més assumptes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a l’hora assenyalada 
en l’encapçalament d’aquesta acta, la qual estenc com a secretària que he assistit a 
aquesta sessió. 
 
Canet de Mar, a 26 d’octubre de 2021. 
 
La secretària, 
Laura Garcia Alvarez 

Vist-i-plau, alcaldessa 
Blanca Arbell Brugarola 

 
 


