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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 DE 28 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: 28.10.2021 
Caràcter: ordinari 
Hora inici: 17:00 
Hora fi: 17.19 
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:  
1. Actes pendents d'aprovar: 
Acta JGL núm. 42/2021, corresponent a la sessió ordinària de 21.10.2021 
2. Propostes 
2.1 Secretaria. Acceptació del recurs tècnic per a la realització de l'actuació 21/Y/312848 
- L1-Delegat de protecció de dades (DPD) de l'Ajuntament de Canet de Mar, en el marc 
de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023". Expedient 2240/2021 4397. PRP2021/432 
2.2  Serveis econòmics. Aprovació revocació i reintegrament subvenció Colla de Diables 
2020. Expedient 2242/2020 1623. PRP2021/423 
2.3  Urbanisme. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut, presentat per SERVICIOS Y DES-
ARROLLOS MARLA, S.L. Expedient 1379/2021 PROP2021/425.  
3. Donar compte de resolucions judicials. 
Prendre coneixement  de la Sentència núm. 289/2021, de 7 d’octubre, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona. 
4. Alcaldia. 
Relació Decrets de l’Alcaldia i resolucions de les regidories, de l’11 al 17 d’octubre de 
2021 
5. 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: 
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1. Aprovació ajuts socials BSGG_27_2021 
2. Adhesió acord marc serveis mobilitat i adjudicació punts de recàrrega de vehicles  
 
Desenvolupament de la sessió 
Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució de la sessió, la Presidenta inicia la 
sessió a l’hora assenyalada 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. JGL2021/42 ordinari 21/10/2021 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
21 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, per unanimitat se 
n’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
 
2. Propostes 
  
2.1. Secretaria 
 
2.1. ACCEPTACIÓ DEL RECURS TÈCNIC PER A LA REALITZACIÓ DE L'ACTUACIÓ 
21/Y/312848 - L1-DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD) DE L'AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG 2021 
DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023" 
 
Fets: 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 22 d’abril de 2021 va sol·licitar un recurs 
tècnic a la Diputació de Barcelona per a la realització de l'actuació 21/Y/312848 - L1-
Delegat de protecció de dades (DPD) de l'Ajuntament de Canet de Mar, en el marc de 
la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023". 
 
Atès que en data 13 d’octubre de 2021, registre d’entrada 2021/10566, la Diputació de 
Barcelona comunica a aquest Ajuntament que li ha estat concedit el recurs tècnic dema-
nat, mitjançant decret amb número de registre 10871, de data 7 d’octubre de 2021. 
 
Atès que en el punt segon del Decret resol el següent: 
 

Segon.- ESTABLIR que, per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destina-
tari, en el termini màxim d’un mes comptat a partir de la recepció de la notificació, 
manifesti expressament a la Diputació de Barcelona l’acceptació del recurs i ad-
junti el certificat del decret o de l’acord d’acceptació del recurs. L’acceptació com-
porta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva 
execució. Transcorregut el termini d’acceptació, s’ha de requerir la presentació de 
l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens destinatari disposa de deu dies a partir 
de l’endemà de rebre la notificació electrònica per a presentar-la. Transcorregut el 
termini de requeriment sense que l’ens hagi presentat l’acceptació ni esmenat els 
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defectes requerits, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament al recurs i s’ha de 
tramitar l’aprovació de la corresponent renúncia. 

 
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, s’acorda per unanimitat dels membres: 
 
Primer.- Acceptar el recurs tècnic de la Diputació de Barcelona per a la realització de 
l'actuació 21/Y/312848 - L1-Delegat de protecció de dades (DPD) de l'ajuntament de 
Canet de Mar, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023". 
 
Segon.- Dur a terme les actuacions que estableix el punt tercer de l’esmentat Decret: 
 

- Garantir la participació adequada i oportuna del delegat de protecció de dades 
en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals. 

- Donar suport al delegat de protecció de dades en l’acompliment de les seves 
funcions. 

- Facilitar l’accés al delegat de protecció de dades als recursos adients per obtenir 
la informació necessària relativa a les operacions de tractaments de dades. 

- Publicar al web municipal la informació de contacte del delegat de protecció de 
dades.  
 
La informació a publicar serà la següent: 
 

 Correu electrònic: caldrà fer constar la bústia assignada a l’ens local, per la 
Diputació de Barcelona, i que li serà comunicada prèviament a l’inici de 
l’actuació. 
 

 Adreça de contacte: 
 
Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic 
Diputació de Barcelona 
Recinte Mundet. Ed. Migjorn, bloc B, 2a planta 
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 
08035 Barcelona 
Telèfon: 93 472 65 00 
 

- Comunicar als treballadors de l’ens locals les dades de contacte del delegat de 
protecció de dades. 

- Comunicar a l’Autoritat Catalana de Protecció de dades (APDCAT) la designació 
de la Diputació de Barcelona com a delegat de protecció de dades, mitjançant el 
formulari establert a aquest efecte, en el termini màxim de deu dies, des de la 
data d’acceptació expressa de l’assistència, per part de l’ens local. 

- Designar un interlocutor com a persona de contacte entre la Diputació de 
Barcelona i l’ens local per al desenvolupament de les funcions del delegat de 
protecció de dades, que s’encarregarà de la coordinació amb el personal de l’ens 
local i de la canalització de les comunicacions necessàries amb l’ens local. 
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Tercer.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
2.2. Serveis Econòmics    
 
2.2. APROVACIÓ REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIO 
ATORGADA A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ COLLA DE DIABLES DE CANET DE MAR 
DE L’EXERCICI 2020 
 
FETS 
 
Al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 7 de novembre de 2019, es va aprovar 
inicialment el pressupost municipal per l’exercici 2020, i es va elevar a definitiu al gener 
de 2020,  en el qual s’hi recullen les subvencions directes en la modalitat de nominatives. 

En data 28 de maig de 2020, s’aprova per Junta de Govern Local, el conveni de col·la-
boració entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Associació Colla de Diables de 
Canet de Mar, i l’atorgament de la subvenció nominativa amb el següent detall: 
 

  

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 16 de setembre de 
2021, va prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment expedient de revocació 
parcial i reintegrament dels imports concedits i que no s'han pogut justificar, degut a la 
impossibilitat de portar a terme algunes activitats degut a la pandèmia iniciada el mes 
de març de 2020 fins a l’actualitat. 
 
L’Associació Colla de Diables de Canet de Mar va accedir a la notificació electrònica el 
dia 21 de setembre de 2021. 
 
Transcorregut el termini d’audiència de 15 dies hàbils, no consta que s’hagin presentat 
al·legacions per part de l’interessat.  
 
De conformitat amb l’article 38.2 de la LGS s’han meritat els següents interessos de 
demora entre la data del pagament de la subvenció i la data d’incoació del procediment 
de reintegrament: 
 
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import atorgat 

ASSOCIACIÓ CO-
LLA DE DIABLES 
DE CANET DE MAR 

 

J-64244502 

 

DESPESES DE MUNTATGE I REALITZACIÓ 
DELS CORREFOCS, ASSEGURANCES I 
FORMACIÓ 

12.000,00 € 
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Període Data d’inici Data final N. dies 

% Tipus d’interès 
aplicable art. 38.2 

LGS 

Import interessos de 
demora a liquidar 

1 13/06/202 16/09/2021 461 3,75 310,70 

Total      

 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 13 d’octubre de 2021 que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
Vist allò que es determina a l’Ordenança Municipal de Subvencions i a la base 28 de les 
Bases d’execució del pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2020, que 
regula les normes generals per a l’atorgament de subvencions amb càrrec al pressupost 
municipal. 
 
La Junta de Govern Local, en data 28 de maig de 2020 va aprovar el conveni de col·la-
boració entre l’Associació Colla de Diables i l’Ajuntament de Canet de Mar per a realitzar 
el muntatge, preparació i realització de diferents espectacles de foc, baixada de bèsties, 
encesa d’edificis emblemàtics i els tradicionals correfocs, essent l’objecte d’aquest con-
veni instrumentar la subvenció nominativa de l’Ajuntament de Canet de Mar a l’Associ-
ació Colla de Diables de Canet de Mar, per tal de satisfer les despeses dels muntatges 
i desenvolupament d’aquests espectacles. 
 

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 16 de setembre de 
2021, va prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment expedient de revocació 
parcial i reintegrament dels imports concedits i que no s'han pogut justificar, degut a la 
impossibilitat de portar a terme algunes activitats degut a la pandèmia iniciada el mes 
de març de 2020 fins a l’actualitat, segons el següent detall: 

 

Nom entitat Projecte subvenció 
Import conce-
dit 

Import justi-
ficat correc-

tament 

Import a re-
vocar 

Import a rein-
tegrar 

Associació Colla 
Diables de Canet 
de Mar 

Despeses de muntatge i realit-
zació dels correfocs, assegu-
rances i formació. 

12.000,00 5.439,83  12.000,00 6.560,17  

 

Vist que en data 21 de setembre de 2021 l’entitat va tenir accés a la notificació i que 
després de 15 dies hàbils no s’han presentat al·legacions. 
 
Vist que entre la data de pagament de la subvenció i la data d’incoació de l’expedient de 
revocació i reintegrament s’han meritat els següents interessos de demora de conformi-
tat amb l’article 38.2 de la LGS 
 

Període Data d’inici Data final N. dies 

% Tipus d’interès 
aplicable art. 38.2 

LGS 

Import interessos de 
demora a liquidar 

1 13/06/202 16/09/2021 461 3,75 310,70 
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Període Data d’inici Data final N. dies 

% Tipus d’interès 
aplicable art. 38.2 

LGS 

Import interessos de 
demora a liquidar 

Total      

 
FONAMENTS DE DRET: 
 

a) La Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. 
b) El 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. 
c) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local: 
- Els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local. 
- Els articles 40, 189.2 i 214.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals, text 

refós aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
d) La legislació de la comunitat autònoma: 
- Els articles 239, 240 i 241 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
- Els articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
e) La normativa municipal: 
- L’Ordenança general de subvencions aprovada al Ple municipal del 25 de gener 

de 2018. 
- Les Bases d’execució del pressupost. 
- El reglament orgànic municipal i la normativa sobre delegació de competències 

i atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament vigent en el moment de la 
concessió. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- D’acord amb la relació de fets que consta en aquest informe cal aprovar la 
revocació parcial de la subvenció concedida a l’Associació Colla de Diables de Canet 
de Mar i notificar l’obligació del reintegrament de l’import no justificat de la subvenció 
concedida segons el següent detall: 
 

Nom entitat Projecte subvenció 
Import conce-
dit 

Import a revocar Import a reinte-
grar 

Associació Colla 
Diables de Canet 
de Mar 

Despeses de muntatge i realització 
dels correfocs, assegurances i forma-
ció. 

12.000,00 12.000,00 6.560,17  

 
SEGONA.- De conformitat amb l’article 38.2 de la LGS s’han meritat els següents in-
teressos de demora: 
 

Període Data d’inici Data final N. dies 

% Tipus d’interès 
aplicable art. 38.2 

LGS 

Import interessos de 
demora a liquidar 

1 13/06/202 16/09/2021 461 3,75 310,70 

Total      
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CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe per a la revocació parcial de la subvenció de 
l’Associació Colla de Diables de Canet de Mar, per al projecte de despeses de muntatge 
i realització dels correfocs, assegurances i formació i la notificació del reintegrament més 
els interessos de demora meritats. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica” 
 
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: 
 
Primer.- Aprovar la revocació parcial i reintegrament de la subvenció concedida i que 
no s’ha justificat correctament pels motius que s’assenyalen a continuació: 
 

A) Imports concedits i imports definitius 

 

Nom entitat NIF 
Projecte sub-
venció 

 

Import 
concedit 

Import a 
justificar 

Import 
justifi-

cat cor-
recta-
ment 

Associació Colla Diables de Canet de Mar J-
64244502 

Despeses de 
muntatge i rea-
lització dels 
correfocs, as-
segurances i 
formació. 

 12.000,00 12.000,00 5.439,83 

 

B) Imports a revocar i a reintegrar 

 

Nom entitat NIF Projecte subvenció 
Import 

definitiu 
Import 
pagat 

Import a 
reintegrar 

Associació Colla Diables de Canet de Mar J-
64244502 

Despeses de mun-
tatge i realització 
dels correfocs, asse-
gurances i formació. 

12.000,00 12.000,00  6.560,17  

 

C) Incompliments que motiven la revocació i reintegrament 

 

Nom entitat NIF Projecte subvenció Observacions 

Associació Colla 
Diables de Ca-
net de Mar 

J-64244502 Despeses de mun-
tatge i realització dels 
correfocs, asseguran-
ces i formació. 

Impossibilitat de portar a terme algunes activitats de-
gut a la pandèmia iniciada el mes de març de 2020 
fins a l’actualitat 
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Segon.- Aprovar la liquidació definitiva del reintegrament parcial de la subvenció 
referida en el punt anterior pels següents imports, més els interessos de demora 
meritats de conformitat amb l’article 38.2 LGS 

 

Núm. Valor Tercer beneficiari NIF 
Import a re-

integrar 
Interessos de 

demora 
Import a rein-

tegrar 

2021/0000004863 Associació Colla 
de Diables de Ca-
net de Mar 

J-64244502 6.560,17  310,70  6.870,87 

 

Tercer.- Notificar el present acord als interessats. 

 

Quart.- Comunicar el present acord als departaments d’intervenció i tresoreria. 

 

Es fa constar en acta que la proposta número 423/2021, la qual ha estat aprovada, ha 
estat prèviament «validada» per Tresoreria, en data 14.10.2021 i, per la Interventora 
accidental, en data 22.10.2021, que indica expressament en el gestor electrònic 
d’expedients, el detall següent: «Fiscalització prèvia limitada de despesa (art.219.2 
TRLHL i 48 BEP) amb INTERVINGUT I CONFORME» 

 
2.3. Urbanisme 
 
2.3. APROVAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT, PRESENTAT PER SERVICIOS Y 
DESARROLLOS MARLA, S.L 
 
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 d’arranjament de la instal·lació 
elèctrica de l’Ajuntament de Canet de Mar a l’empresa SERVICIOS Y DESARROLLOS 
MARLA, S.L., amb CIF B66928490, amb subjecció al PCAP, plec de clàusules 
administratives particulars, al “Projecte elèctric per l’arranjament de la instal·lació 
elèctrica de l’Ajuntament de Canet de Mar situat al carrer Ample 11 i 13 de Canet de 
Mar”, redactat per l’enginyer industrial JI-, d’ENGIVERT 41, SL, i a l’oferta presentada 
pel propi licitador. 
 
Vist l’informe de l’enginyera municipal, de data 11/10/2021, que es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
Amb data 8 d’octubre de 2021 s’aporta Pla de Seguretat i Salut de les obres 
d’arranjament de la instal·lació elèctrica de l’Ajuntament de Canet de Mar, redactat per 
l’empresa adjudicatària SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L. junt amb l’acta 
d’aprovació per part del coordinador de seguretat i salut, JI-. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
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- 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 “Projecte 
elèctric per a l’arranjament de la instal·lació elèctrica de l’ajuntament de Canet de Mar, 
situat al carrer Ample 11 i 13”. 
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 SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L. per a 
l’execució de les obres d’arranjament de la instal·lació elèctrica de l’Ajuntament 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 SERVICIOS Y 
DESARROLLOS MARLA, S.L., per a l’execució de les obres d’arranjament de la 
instal·lació elèctrica de l’Ajuntament 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 
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.  
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3. Donar compte de les resolucions judicials. 
Prendre coneixement  de la Sentència núm. 289/2021, de 7 d’octubre, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona. 
 
4. Alcaldia 
 
4. RELACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES REGIDORIES,  
DE L’11 AL 17 D’OCTUBRE DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data de 
l’11 al 17 d’octubre de 2021, que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2021/2065 Decret 1a Tinència reconeixement triennis octubre 2021 11/10/2021 

RESAL2021/2066 DECRET DEVOLUCIONS FIANCES 11/10/2021 

RESAL2021/2067 05_Decret aprovació padró mercat municipal 4at T 2021 11/10/2021 

RESAL2021/2068 Decret d'Alcaldia de justificació de manament a justificar 11/10/2021 

RESAL2021/2069 Decret Convocatòria JGL 141021 11/10/2021 

RESAL2021/2070 Decret canvi de nom activitat 13/10/2021 

RESAL2021/2071 Decret petició informe favorable CS_secretària 13/10/2021 

RESAL2021/2072 Decret PS 11_10 13/10/2021 

RESAL2021/2073 Decret aprovació relació AD'S Q_2021_31 13/10/2021 

RESAL2021/2074 Decret IMI 11_10 13/10/2021 

RESAL2021/2075 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 31-2021 de transferència de crèdit 13/10/2021 

RESAL2021/2076 Decret AI 11_10 13/10/2021 

RESAL2021/2077 Decret incoació exp sancionador Vall 39 13/10/2021 

RESAL2021/2078 Decret designa advocat procediment 620_2020D 13/10/2021 

RESAL2021/2079 Decret 1a TA ordenació de pagaments núm. 2021-17 13/10/2021 

RESAL2021/2080 Decret aprovació factures 1a i 2a certificació VESTA 13/10/2021 

RESAL2021/2081 Decret aprovació de factures F/2021/90 fase O sense reparament 13/10/2021 

 
 
5. 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 consideració dels membres assistents la declaració d’urgència, 
que és apreciada i declarada per unanimitat dels assistents dels punts següents: 
 

5.1. Aprovació relació d’ajuts socials puntuals BSGG_27_2021. Expedient 
2883/2021 4551 

5.2. Adhesió a l’acord marc per la contractació de serveis de mobilitat 
sostenible (Exp. 2016/02). Expedient 1424/2021 4113 

 
 
5.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS BSGG_27_2021 
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Vista la relació de despeses número BSGG_27_2021 de data 22 d’octubre de 2021 per 
import de 1446,00€ 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 dels 
membres: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG_27_2021 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
 

 
RELACIÓ 

NÚM.: 
  BSGG27_2021   22-10-21  

NÚM BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  
ENDOSSA-

TARI 
DNI/NIF 

202 -. - allotjament urgències/pensió        126,00 €  EL MATEIX - 

203 - - 
despeses habitatge - llo-

guers/hipoteca 
       480,00 €  EL MATEIX - 

204 - - allotjament urgències/pensió        420,00 €  
Hostal Casa 

Torrent                                                                             
- 

205 - - allotjament urgències/pensió        420,00 €  
Hostal Casa 

Torrent                                                                             
- 

total           1.446,00 €      

 
 
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. 

 
5.2. ADHESIÓ A L’ACORD MARC PER LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 
DE MOBILITAT SOSTENIBLE (EXP. 2016/02) 
  
ANTECEDENTS 

L’Ajuntament  de Canet de Mar, en data 27 de setembre de 1999, va aprovar l’adhesió 
al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que 
l’ACM conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, té constituït. 
 
El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment adminis-
tratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 14 de juny 
de 2017 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva 
Comissió Executiva de data 19 d’octubre de 2017, adjudicar l’Acord marc de mobilitat 
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02) a les empre-
ses que resultaren seleccionades en l’esmentat procediment.  
 
En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord 
marc de mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL. 
 
En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 26 d’abril de 2018 i 
prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser adoptat 
un acord en virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc 
en qüestió, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va acceptar formalment, 
es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de 
la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a 
formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats cedida, cedent i cessionària, el 
dia 27 d’abril de 2018. 
 
Finalitzat el període de vigència inicial de l’Acord marc, i de conformitat amb els principis, 
l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders públics, per 
Resolució de la Central de contractació de data 7 de novembre de 2018 es va aprovar 
definitivament la primera pròrroga de la totalitat dels sublots de l’Acord marc de mobilitat 
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb excepció dels sublots 
3.5, 5.4 i 8.2. Actuacions que es van formalitzar en contracte administratiu amb les dife-
rents empreses adjudicatàries i seleccionades, en data 12 de novembre de 2018. 
 
Finalitzada la primera pròrroga de l’Acord marc, i de conformitat amb els principis, l’efi-
càcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders públics, per 
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Resolució de la Central de contractació de data 19 de desembre de 2019 es va aprovar 
definitivament la segona pròrroga dels sublots de l’Acord marc de mobilitat sostenible 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, següents: 1.1, 1.6, 1.9, 1.11, 1.12, 2.5, 
2.6, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 10 i lots 3 (excepte els sublots 3.2, 3.3, 3.7 i 3.13) i la primera 
pròrroga del sublot 8.2. Actuacions que es van formalitzar en contracte administratiu 
amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en data 15 de gener de 2020. 
 
Finalitzada la segona pròrroga de l’Acord marc, i de conformitat amb els principis, l’efi-
càcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders públics, per 
Resolució de la Central de contractació de data 3 de desembre de 2019 es va aprovar 
definitivament la tercera pròrroga dels sublots de l’Acord marc de mobilitat sostenible 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, següents: 1.1, 1.6, 1.9, 1.11, 1.12, 2.5, 
2.6, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 10 i lots 3 (excepte els sublots 3.2, 3.3, 3.7 i 3.13) i la primera 
pròrroga del sublot 8.2. Actuacions que es van formalitzar en contracte administratiu 
amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en data 15 de gener de 2021. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de submi-
nistrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als articles 9 i 12, 
tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic.  
 
L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de la DN 
i el 198.4 del TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, i del 33.3, lletra a de la DN i el 198.3 
del TRLCSP pels lots 1, 2, 5 i 7, i té com a objecte la regulació de les condicions en que 
tindran lloc el subministrament dels bens i serveis, adquirits per les entitats destinatàries, 
adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò 
disposat a l’article 205.2 del TRLCSP. 
 
Atès que la clàusula 69 del PCAP del procediment derivat de l’acord marc dels sublots 
8.1 i 8.2 de mobilitat sostenible, indica que en els contractes basats dels lots 8 i 10, 
s’haurà de requerir la constitució d’una garantia definitiva, essent de caràcter potestatiu 
pels de menys de 18.000,00 €, IVA exclòs.  
 
Atès que el valor estimat d’aquest contracte (17.726,00 €) no supera ni el 10 per cent 
del recursos ordinaris del pressupost ni la seva durada és superior a 4 anys, incloses 
les pròrrogues, l’òrgan competent per a l’adjudicació del contracte és l’alcaldessa. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal, en data 19 d’octubre d’enguany, en 
el qual es motiva la necessitat d’aquest contracte i que és assumit per aquest òrgan de 
contractació, el contingut literal del qual és el següent: 

“FETS 

L’Ajuntament de Canet de Mar no disposa encara l’any 2021 d’una infraestructura de recàrrega 
de vehicle elèctric adequada per les necessitats creixents de la població. 

Amb la voluntat de promoure la sostenibilitat ambiental i contribuir a una mobilitat segura, soste-
nible i eficient,  es proposa la instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicle elèctric del tipus semi-



 

14 
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 

ràpid, compatible amb Mode 3, que permetrà una càrrega monofàsica i també trifàsica a 2 llocs 
diferents de la població. 

L’Ajuntament de Canet de Mar disposa de la partida d’inversió 26 13400 62300, en el pressupost 
2021, d’import 70.000,00 €, corresponent als punts de recàrrega de vehicle elèctric que es pot 
destinar a l’adquisició dels equips de recàrrega. 

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) disposa d’una central de compres que 
permet als municipis aprofundir en les sinèrgies alhora de poder contractar de forma conjunta 
diversos productes, entre els quals hi ha els carregadors de vehicle elèctric. El Consorci Català 
pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), 
i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els 
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la 
Comissió Executiva de data 14 de juny de 2017 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va 
aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 19 d’octubre de 2017, adjudicar 
l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2016.02) a les empreses que resultaren seleccionades en l’esmentat procediment. El lot 8 de 
l’Acord marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
2016.02) fa referència a estació de recàrrega per a vehicles elèctrics. El sublot 8.1 és el que fa 
referència a l’estudi i subministrament del punt de recàrrega i el sublot 8.2 té per objectiu la gestió 
i manteniment dels punts de recàrrega 

FONAMENTS DE DRET: 

- Acord marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient 2016.02) . 

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 

PRIMERA.- El lot 8 de l’Acord marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Expedient 2016.02) fa referència a estació de recàrrega per a vehicles elèctrics. 

 

En concret el sublot 8.1 és el que fa referència a l’estudi i subministrament del punt de recàrrega 
i el sublot 8.2 té per objectiu la gestió i manteniment dels esmentats punts de recàrrega. 

Les obres destinades a la instal·lació elèctrica i obra civil que pertanyen als punts de recàrrega 
es portarà a terme una empresa instal·ladora que serà seleccionada mitjançant un contracte 
d’obres menors, per tant, es considera adequat contractar mitjançant el contracte marc d’ACM el 
subministrament dels equips amb els seu estudi, així com la gestió i manteniment. 

SEGONA.- Els emplaçaments on es considera que seria necessari instal·lar els punts de recàr-
rega sota els criteris de visibilitat, situació a un punt proper a zones d’interès turístic i comercial, 
accessibilitat a l’estacionament, facilitat per al connexionat  a la xarxa elèctrica, són la Plaça del 
Mercat i la Via Cannetum. Per la tipologia de carrers, compleix amb els criteris esmentats ante-
riorment. No obstant, si durant el transcurs de l’expedient apareix algun contratemps que facin 
més viable la situació dels carregadors en un altre emplaçament, es procedirà a realitzar els 
tràmits pertinents per realitzar el canvi d’ubicació. En quant a l’equipament, s’ha considerat que 
els més adequats actualment per a la seva instal·lació a la població siguin punts de recàrrega de 
velocitat semi-ràpida de com a màxim 44 kW. Aquests tipus d’equipament és un dels models 
disponibles al sublot lot 8.1 esmentat de la central de compres de l’ACM. 

La clàusula 57 del plec de clàusules administratives particulars que regulen l’Acord marc, esta-
bleix que les entitats locals poden realitzar la comanda a qualsevol de les empreses selecciona-
des en l’Acord marc. Només en el cas que el valor estimat del contracte sigui igual o superior a 
la quantia de 209.000,00 €, IVA exclòs, les entitats destinatàries, amb caràcter obligatori, han de 
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realitzar petició d’oferta a totes les empreses seleccionades en l’Acord marc. Aquest no seria el 
cas de l’Ajuntament de Canet de Mar, ja que no es disposa d’aquest import. 

En conseqüència es proposa demanar el subministrament dels equips, el seu estudi associat així 
com la gestió i manteniment per 4 anys, a l’empresa ETECNIC MOBILITAT ELÈCTRICA,SRL. 

TERCERA.- Respecte al sublot 8.1, segons el plec de prescripcions tècniques que regulen 
l’Acord marc de mobilitat sostenible: subministrament i serveis de vehicles de serveis generals i 
policials amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2016.02), en quant als 
equips carregadors de vehicle elèctric, atès que s’ha considerat que hauran de ser de velocitat 
semi-ràpida i amb una potència màxima de 44 kW, amb dues sortides de 22 kW cadascuna, 
l’equipament corresponent per l’empresa seleccionada en l’Acord marc serà: 

- Etecnic Mobilitat Elèctrica, SRL:  Selba SL 1014  
 
El punt de recàrrega serà una estació d’accés públic (no d’ús privat), en una plaça específica 
d’estacionament associada exclusiva per a vehicles elèctrics, accessible per a qualsevol usuari 
de vehicle elèctric i dotada del corresponent sistema de connexió del vehicle a la xarxa elèc-
trica per a la realització i gestió de la seva recàrrega. 
 
L’estació de recàrrega o punt de recàrrega serà de les considerades “semi ràpides” amb una 
potència elèctrica disponible superior a 20kW per a vehicles elèctrics. El servei de recàrrega 
s’ha de poder desbloquejar per qualsevol usuari de vehicle elèctric, sense intervenció 
de terceres persones i sense necessitat d’haver d’estar donat d’alta prèviament en cap servei. 
L’estació de recàrrega semi ràpida s’haurà de poder activar mitjançant un telèfon mòbil intel·li-
gent amb una aplicació específica o bé mitjançant un codi QR o sistema similar. 

Els equips hauran de tenir les següents característiques segons l’Acord marc: 

Descripció Unitats 
Potencia mínima Igual o superior a 20 kW 
L’equip estarà preparat per donar servei en càr-
rega monofàsica de 7,2 kW i potències inferiors 

Sí 

Modes de funcionament En 3 o en 3 i 4 (IEC 61851-1) 

Permetre que hagi dos vehicles carregant simul-
tàniament 

Sí 

Sistema intel·ligent de càrrega. 

(Balanç de potència, limitació de potència de càr-
rega, preferència de càrrega, analitzador de xar-
xes amb acumulació de dades elèctriques) 

Sí 

Els equips han de disposar de la possibilitat d’uti-
litzar u connector/endoll tipus 2 (UNE IEC6296) i 
també mànegues amb connectors CHAdeMO i 
CCS COMBO2, en el cas de mode4 

Sí 

Protocol de comunicació OCPP>=1.5 o protocol similar i han de 
complir la normativa REBT (RD 842/2002). 

Capacitat de fer autockeck:  

No operatiu/lliure/ocupat, Raports bàsics d’ava-
ria, Operabilitat remota del terminal 

Sí 

Protocol de comunicació OCPP>=1.5 o protocol similar i han de 
complir la normativa REBT (RD 842/2002). 
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Capacitat de recollir informació i comunicar-la: 
Nombre de càrregues, temps, consums d’ener-
gia, tipus de recàrrega, identificació de l’usuari, 
horari de càrrega, tipus de càrrega, estat de l’es-
tació. 

Sí 

Interface amb l’usuari: Pantalla diürna amb pro-
tecció solar, entorn intuïtiu, indicació de l’estat de 
recàrrega, idiomes mínims (català ,castellà, an-
glès i francès) 

Sí 

En previsió al cobrament de la recàrrega el ter-
minal admetrà: Targeta RFID compatible, sis-
tema de codi QR, previsió de poder incorporar 
altres sistemes de cobrament i software corres-
ponent 

Sí 

Marcatge CE Sí 
Condicions ambientals de treball (exteriors) Tindrà els elements necessaris per tal de 

funcionar en condicions òptimes en exteri-
ors sense protecció climatològica 

Condicions de protecció Es preveurà la protecció de totes les parts 
elèctriques i funcionals, així com la seva 
construcció amb materials el màxim de re-
sistents a actes vandàlics. 

Proteccions elèctriques Sí 

Per altra banda ,per tal de complir amb els requeriments dels equips carregadors de les bases 
del pla MOVES II de l’ICAEN, s’haurà d’incorporar un Mòdem 3G, a valorar per part de l’empresa 
seleccionada en l’Acord marc, necessari per la connectivitat del carregador a la xarxa internet. 

En quant a l’estudi d’enginyeria, segons el plec de prescripcions tècniques que regulen l’Acord 
marc de mobilitat sostenible, contemplarà el projecte elèctric i d’obra civil del punt de recàrrega 
amb la següent informació mínima, que podrà ser ampliada per part de la pròpia empresa o per 
petició dels serveis tècnics de l’ens local: 

- Objecte del projecte  
- Número de les estacions de recàrrega i ubicacions 
- Descripció del projecte  
- Descripció general  
- Treballs elèctrics: 

 Dades bàsiques 
 Equip de recàrrega semi-ràpida 
 Connexió amb la companyia distribuïdora 
 Armari d’escomesa, quadre de comandament i proteccions 
 Xarxa elèctrica necessària (càlculs de potència, subministrament, etc). 
 Canalitzacions i cablejat 

- Treballs d’obra civil: 
 Projecte de l’obra civil a efectuar  
 Rases  
 Serveis afectats  
 Senyalització del punt i accessos del punt (vertical i horitzontal). Imatge 

gràfica. 
 Gestió de residus  

- Mapes, esquemes i material gràfic necessari. 
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- Valoració econòmica, per partides, del cost d’instal·lació del punt de recàrrega tenint en 
compte tots els treballs que l’empresa haurà de realitzar (enginyeria, tant del projecte 
elèctric com de l’obra civil, subministrament del punt de recàrrega, Direcció i seguiment 
de l’obra, posta en marxa de l’equip i certificació i legalització) 

QUARTA.- En quant al sublot 8.2,segons el plec de prescripcions tècniques que regulen l’Acord 
marc de mobilitat sostenible: subministrament i serveis de vehicles de serveis generals i policials 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2016.02), Les empreses seleccio-
nades hauran de facilitar a l’ens local contractant, els següents treballs: 

- Contractació de la potència necessària pel punt de recàrrega. 
- Subministrament de l’energia 
- Manteniment del punt de recàrrega 
- Gestió i usabilitat del punt de recàrrega 

El detall dels treballs que hauran de realitzar a l’ens local contractant seran: 

Contractació de la potència necessària pel punt de recàrrega 

En base a l’estudi de l’enginyeria, i d’acord als serveis tècnics de l’ens local, es legalitzarà i po-
sarà en funcionament un punt de subministrament elèctric amb la potència necessària per al 
funcionament del punt de recàrrega, fent-se càrrec de totes les gestions necessàries, si s’escau, 
davant d’altres administracions o agents del sector energètic; i els costos que se’n derivin. L’ens 
local es farà càrrec del pagament del terme potència i el terme energia, fent un canvi de nom del 
subministrament un cop aquest estigui actiu. 

Subministrament de l’energia 

El gestor de recàrrega, subministrarà l’energia d’origen renovable certificada per la CNMC per a 
la recàrrega dels vehicles elèctrics, al preu de mercat que determini el gestor i que informarà 
prèviament. Serà l’ens local el que decidirà el cobrament o no de l’energia als usuaris dels vehi-
cles que recarreguin. 

Manteniment del punt de recàrrega: 

El manteniment haurà d’estar executat per una empresa instal·ladora/mantenidora de baixa ten-
sió habilitada per aquesta funció. Es farà càrrec de que el punt de recàrrega estigui en correcte 
estat d’ús, garantint que el seu funcionament sigui amb la màxima disponibilitat, amb les carac-
terístiques que es demanen al punt de recàrrega, el seu ús, seguretat i capacitat de gestió i 
usabilitat. 

- Manteniment preventiu: Revisió cada dos mesos del punt de recàrrega (seguint les re-
comanacions del fabricant del terminal), així com comunicar si es detecten irregularitats 
de la senyalització de l’espai del carregador (vertical i horitzontal), l’estacionament dels 
vehicles i l’accés al punt, per tal de que l’ens local se’n faci càrrec. 

- Intervencions tècniques: Les intervencions necessàries per el correcte funcionament del 
punt. En el cas d’actualitzacions, tant de hardware com de software de l’equip, l’empresa 
haurà de justificar la necessitat, així com el preu i els terminis de realització. 

Gestió i usabilitat del punt de recàrrega: 

L’empresa adjudicatària tindrà la capacitat tècnica de: 
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- Rebre i gestionar la informació que un punt de recàrrega generi, sota els estàndards i les 
característiques tècniques prescrites en el sublot 8.1 de l’apartat “b. Subministrament del 
punt de recàrrega”. 

- Monitorització de l’estat de funcionament del punt de recàrrega, reportant en un sistema 
de central o d’avisos per a la seva gestió. 

- Gestió del sistema de control d’accés al punt de recàrrega per part dels usuaris, sempre 
garantint el compliment de la directiva europea que determina donar accés al punt a 
qualsevol usuari del vehicle elèctric. 

- Software per a la comptabilitat d’energia o factura electrònica de l’energia subministrada. 
- Programari per a la facturació de les recàrregues i gestió dels cobraments. Així com la 

seva liquidació i control. 
- Comunicació, com a mínim, al visor de l’ICAEN – Institut Català d’Energia de la Genera-

litat de Catalunya de l’estat del punt de recàrrega amb la següent informació: Ser-
vei/sense servei, lliure/ocupat, equip de recàrrega, potència i tipus de connectors dispo-
nibles. 

L’empresa adjudicatària presentarà com a mínim a l’ens local contractant la informació següent, 
detallada, pera la valoració de la seva oferta: 

- Partides elèctriques: 

- Preu de la contractació de la potència. 
- Preu del terme de potència. 
- Tarifa/s a aplicar en el punt de recàrrega. 

- Partides de manteniment: 

- Preu mensual del manteniment del punt de recàrrega. 

-Partides de gestió i usabilitat del punt de recàrrega: 

- Preu mensual de la gestió i usabilitat del punt de recàrrega. 
 

CINQUENA.- D’acord amb els preus de la compra agregada, el pressupost màxim hauria de ser, 
per part de l’empresa Etecnic Mobilitat Elèctrica, S.R.L, i segons oferta presentada, mitjançant 
instància amb número de registre 10467 el dia 8 d’octubre de 2021, de: 

Descripció Unitats Preu unitari Import 
Sub Lot 8.1 Equip Selva SL1014 2 4.000,00 € 8.000,00 € 
Sub Lot 8.1 Mòdem 3G 2 135,00 € 270,00 € 
Sub Lot 8.1 Estudi 2 1.800,00 € 3.600,00 € 

TOTAL Sub Lot  8.1 (IVA exclòs) 11.870,00 € 
IVA (21%) 2.492,70 € 

TOTAL Sub Lot  8.1  (IVA inclòs) 14.362,70 € 
Sub Lot 8.2 Gestió ( 4 anys)  2x48 27,00 € 2.592,00 € 
Sub Lot 8.2 Manteniment ( 4 anys) 1x48 68,00 € 3.264,00 € 

TOTAL Sub Lot  8.2 (IVA exclòs) 5.856,00 € 
IVA (21%) 1.229,76 € 

TOTAL Sub Lot  8.2 (IVA inclòs) 7.085,76 € 
TOTAL Sub Lot  8.1 i 8.2  (IVA inclòs) 21.448,46 € 
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Com a resultat de l’estudi de l’oferta presentada, es proposa com a adjudicatari dels materials i 
serveis proposats a l’empresa Etecnic Mobilitat Elèctrica, SRL. 

Aquesta inversió anirà amb càrrec de dues aplicacions pressupostàries diferents. 

Per una banda els conceptes corresponents al sublot 8.1, amb un import total de 11.870,00€ (IVA 
exclòs), anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 26 13400 62300. 

En quant als conceptes corresponents al sublot 8.2, amb un import total de 5.856,00 € (IVA ex-
clòs), anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 26 13400 21300. 

SISENA.- En quant al pagament, es diferenciarà entre el pagament del subministrament dels 
equips i el seu projecte del pagament dels serveis de gestió i manteniment. 

Respecte al pagament de l’import del subministrament dels equips carregadors de vehicle elèctric 
juntament amb el seu estudi, es realitzarà mitjançant un pagament únic per transferència, una 
vegada l’empresa adjudicatària hagi emès factura a la finalització dels treballs i s’hagin posat en 
marxa els equips, i aquesta hagi estat conformada pel tècnic/a competent. L’import a pagar serà 
el resultant de la suma dels conceptes que pertanyen al sublot 8.1 el qual serà de 11.870,00 (IVA 
exclòs) 

En quant al pagament pels serveis de gestió i manteniment dels equips carregadors es realitzarà 
de forma anual, mitjançant factura emesa per l’empresa adjudicatària i conformada pel tècnic/a 
competent. 

 Els períodes de facturació seran els corresponents als anys 2022,2023,2024 i 2025. L’import 
total corresponent als serveis de gestió i manteniment pels 4 anys de contracte serà de 5.856,00 
€ (IVA exclòs), corresponent a un import anual de 1.464,00 € (IVA exclòs). 

SETENA.- Els terminis de lliurament hauran de ser els que s’especifiquen a la clàusula 59 del 
PCAP, és a dir, dins del termini màxim de trenta dies des de la comanda. 

El lloc de lliurament dels equips de l’empresa Etecnic Mobilitat Elèctrica, SRL serà a la nau de 
la brigada de Canet de Mar, situada a la Plaça Pere Llauger i Prim. nau nº12 Pol. Ind. Can Misser 
de Canet de Mar.  

En tot cas, s’haurà de contactar per al lliurament amb algun dels següents telèfons: 674.992.089 
(Cap de la brigada); 667 18 23 23 (Enginyera municipal). 

CONCLUSIONS: 

De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació de l’ex-
pedient del subministrament dels equips carregadors de vehicle elèctric, els estudis, així com la 
gestió i manteniment per 4 anys a través de la Central de Compres del Món Local de l’Associació 
Catalana de Municipis, amb l’adjudicatari esmentat en el present informe.” 

Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia de la Interventora municipal. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de govern 
local, en virtut de els delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041 de 18 de juny, s’acorda per unanimitat dels membres: 
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Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Canet de Mar a la tercera pròrroga de l’Acord 
marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2016.02). 
 
Segon.- Adjudicar els sublots 8.1 (estudi i subministrament del punt de recàrrega) i 8.2 
(Gestor d’energia, gestió i manteniment dels punts de recàrrega) del Lot 8 del contracte 
derivat de l’acord marc per la contractació de serveis de mobilitat sostenible (Exp. 
2016.02), a favor de Etecnic Movilidad Eléctrica, SRL) proveïda del NIF núm. 
B55667562, pel preu de 17.726,00, IVA del 21% exclòs, el qual pujarà un import de 
3.722,46 €, amb subjecció al pressupost presentat pel propi licitador així com al plec de 
clàusules administratives (PCAP i al de prescripcions tècniques particulars (PPTP) que 
regulen el present acord marc, essent els preus  els que es detallen a continuació, IVA 
exclòs: 
 

Descripció Unitats Preu unitari Import 
Sub Lot 8.1 Equip Selva SL1014 2 4.000,00 € 8.000,00 € 
Sub Lot 8.1 Mòdem 3G 2 135,00 € 270,00 € 
Sub Lot 8.1 Estudi 2 1.800,00 € 3.600,00 € 

TOTAL Sub Lot  8.1 (IVA exclòs) 11.870,00 € 
Sub Lot 8.2 Gestió ( 4 anys)  2x48 27,00 € 2.592,00 € 
Sub Lot 8.2 Manteniment ( 4 anys) 1x48 68,00 € 3.264,00 € 

TOTAL Sub Lot  8.2 (IVA exclòs) 5.856,00 € 

 
Tercer.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura electrònica le-
galment emesa i conformada pel tècnic competent un cop feta la posta en marxa dels 
equips i el lliurament de l’estudi. Respecte al manteniment i la gestió es facturarà a any 
vençut per un import anual de 1.771,44 €. En la factura s’haurà de detallar per una part 
l’import de la gestió i per l’altra part l’import corresponent al manteniment. En el supòsit 
que no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els defectes existents i, fins 
que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El pagament es farà per transfe-
rència bancària. 
  
De conformitat amb allò establert a l’art. 198.4 LCSP, l’Ajuntament de Canet de Mar 
abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de l’acta de conformitat. 
En cas de demora en el pagament s’aplicarà l’establert a l’article 198 LCSP. 
 
El format de la factura electrònica serà l’indicat a l’art. 5 de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i haurà d’incloure a més de les dades i 
requisits establerts en l’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públi-
ques, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la Disposició Addicional 
Trenta-tresena esmentada: 
 

a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Canet de Mar.  

b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pú-
blica és la Intervenció municipal. 

c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
d) Cal indicar el número d’autorització i disposició de la despesa (AD núm. 

220210013008 ex. 2021 i 220219000039 ex. 2022 a 2025). 
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que per-

meti identificar l’objecte del contracte 
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De conformitat amb la disposició addicional 3ª de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, 
per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, 
les factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans administratius que par-
ticipin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 d’unitats adminis-
tratives comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els següents: 
 

Oficina comptable  Òrgan gestor  Unitat tramitadora  

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de Ca-
net de Mar 

 
Pel que fa als punts d’entrada de les factures electròniques, aquests són: 
 

 Punt d’entrada FACE (http://face.gob.es/ca) 
 Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia) 

 
Quart.- El termini de lliurament dels equips serà com a màxim de 30 dies a comptar des 
de la recepció de la notificació del present acord. 
 
Cinquè.- La durada del present contracte per al sublot 8.2 (gestor d’energia, gestió i 
manteniment dels punts de recàrrega) es de 48 mesos a comptar des de la formalització 
de l’acta de la posta en marxa dels equips. Aquesta durada no serà objecte de pròrroga. 
 
Sisè.- L’abast del servei haurà d’incloure necessàriament les prestacions que indica en 
el seu informe l’enginyer tècnic municipal, transcrit a la part expositiva del present acord. 
 
Setè.- Dispensar la constitució d’una garantia definitiva de conformitat amb el que es 
disposa a l’article 107.01, segon paràgraf de la LCSP, es justifica aquesta exempció 
donat que es tracta d’un contracte de subministrament de bens en el qual l’entrega i 
recepció s’efectuarà abans del pagament del preu i, per tant, es rep la disponibilitat im-
mediata de la contraprestació per part de l’Ajuntament. 
 
Vuitè.- Nomenar, d’acord amb el que disposa l’article 62 de la LCSP, com a responsable 
del contracte a l’enginyer tècnic municipal, les funcions seran les següents: 
 

 Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte. 
 Determinar si el subministrament lliurat pel contractista s’ajusta a les prescripci-

ons establertes i condicions contractuals. 
 Donar les instruccions necessàries per a la correcta execució del contracte. 
 Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte. 
 Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte. 
 Recepcionar el subministrament objecte del contracte. 

 
Novè.- Autoritzar i disposar la despesa de 14.362,70 € per al sublot 8.1, en concepte 
d’estudi i subministrament del punt de recàrrega, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
núm. 26 13400 62300 del vigent pressupost ordinari per a l’exercici 2021. 
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Pel que fa al  sublot 8.2  en concepte de gestor d’energia, gestió i manteniment dels 
punts de recàrrega, serà amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 26 13400 21300.  
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient 
per poder atendre el pagament del seu preu, això és: 
 

 Any 2022: 1.771,44 € en concepte de gestió i manteniment. 
 Any 2023: 1.771,44 € en concepte de gestió i manteniment.  
 Any 2024: 1.771,44 € en concepte de gestió i manteniment.  
 Any 2025: 1.771,44 € en concepte de gestió i manteniment.  

 
Atesa la seva plurianualitat, l’eficàcia d’aquest contracte queda condicionada suspensi-
vament a l’existència de crèdit adequat i suficient, de conformitat amb allò que es dis-
posa a l’art. 174 del Text Refòs de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Desè.- Notificar aquest acord a Etecnic Movilidad Eléctrica, SRL com a empresa adju-
dicatària i al responsable del contracte. 
 
Onzè.-Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM, al CCDL, i a la 
Intervenció municipal. 
 
Dotzè.- Publicar en el Perfil del contractant l’adjudicació d’aquest contracte derivat. 
6. Precs i preguntes 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal, les quals no es reprodueixen en acta. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a l’hora assenyalada en 
l’encapçalament d’aquesta acta, la qual estenc com a secretària. 
 
Canet de Mar, a 29 d’octubre de 2021 
 
La secretària,       Vist-i-plau, alcaldessa 
Laura Garcia Alvarez      Blanca Arbell Brugarola 
 
 
 


