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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 3 DE MARÇ DE 2022 

 
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: 
Caràcter: ordinària 
Data: 03.03.2022  
Hora inici: 17.06 h. 
Hora fi: 17.14 h. 
Lloc: Per videoconferència, de conformitat amb el que disposa l’article 46.3 LRBRL. 
 
Assisteixen (6/6): 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA, alcaldessa – presidenta de 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: no assisteix 
 
Ordre del dia de la sessió: 
1. Actes pendents d'aprovar 
Acta JGL2022/8, corresponent a la sessió ordinària 24/02/2022 
 
2. Alcaldia 
Relació Decrets de data del 14 al 20 de febrer de 2022. PRP2022/84. Expedient 
1046/2022 890 
 
3. Mocions d’urgència. Propostes introduïdes per urgència en la pròpia sessió or-
dinària: 
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, sotmet a la consideració dels membres assistents 
la declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per unanimitat dels membres 
dels punts següents: 
1. Adjudicació del contracte per a l’execució de les obres d'arranjament de la calçada de 
diversos carrers del municipi. PROP2022/87.Expedient 1379/2021 955 
2. Adjudicació del contracte d'execució de les obres de renovació de l'enllumenat públic 
a la carretera N-II, entre els carrers Miramar i Narcís Monturiol. PROP2022/85. 
Expedient 1379/2021 4738 
3. Acceptació del Fons de prestació "Els Serveis Locals d'Ocupació que utilitzen la 
Plataforma Telemàtica XALOC", en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. PROP2022/88. Expedient 
2240/2022 924  
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4. Acceptar justificació i donar per tancat el conveni que instrumentalitza la subvenció 
nominativa a l’ADF Vallalta. PROP2022/86. Expedient 2242/2021 3404 
 
4. Precs i preguntes 
 

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 
JGL2022/8 ordinari 24/02/2022 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
24 de febrer de 2022, i de conformitat amb allò que es disposa l’article 109 del ROF, 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, és aprovat per unanimitat dels membres, 
sense observacions. 
 
2. Propostes 
 
2.1 Alcaldia. RELACIÓ DECRETS D’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES REGIDO-
RIES, CORRESPONENTS ALS DIES DEL 14 AL 20 DE FEBRER DE 2022 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets d’Alcaldia 
i resolucions de les regidories, corresponents als dies del 14 al 20 de febrer de 2022, i 
que són els següents: 
 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2022/241 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia_Sol-licitud Subvenció Fons Next Generation 
UE_TMC 

14/02/2022 

RESAL2022/242 Decret convocatòria CIG ordinària 170222 14/02/2022 

RESAL2022/243 Decret constitució borsa ampliada administratius 14/02/2022 

RESAL2022/244 Decret suspensió responsabilitat patrimonial 14/02/2022 

RESAL2022/245 DECRET OBRES MENORS - VERGE DEL CARME 1 2n 1a 14/02/2022 

   

RESAL2022/246 DECRET OBRES MENORS FERRAN ROIG 14 PISCINA 14/02/2022 

RESAL2022/247 DECRET OBRES MENORS - MAS RAMONET 12 14/02/2022 

RESAL2022/248 DECRET OBRES MENORS - TARRAGONA 27 2n 1a 14/02/2022 

RESAL2022/249 Decret alta padró AM 14/02/2022 

RESAL2022/250 Decret incoació OE Av 14/02/2022 

RESAL2022/251 Decret rectificació nòmina mes de gener2022 14/02/2022 

RESAL2022/252 Decret 1a Tinència embargaments de nòmina i quotes sindicals gener 2022 14/02/2022 

RESAL2022/253 Decret baixa activitat 15/02/2022 

RESAL2022/254 Decret PS 14_02 15/02/2022 

RESAL2022/255 Decret AI 14_02 15/02/2022 

RESAL2022/256 Decret IMI 14_02 15/02/2022 

RESAL2022/257 Decret anul baixa ofici ZA 15/02/2022 
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RESAL2022/258 Decret anul baixa ofici JCP 15/02/2022 

RESAL2022/259 Decret anul baixa ofici NA 15/02/2022 

RESAL2022/260 Decret anul baixa ofici JCC i ARC 15/02/2022 

RESAL2022/261 Decret aprovació relació AD's Q_2022_6 15/02/2022 

RESAL2022/262 Decret repercussió cànon 2021_1erS_Mòdul Fix 15/02/2022 

RESAL2022/263 Resolució guingueta 04 15/02/2022 

RESAL2022/264 Decret Convocatòria JGL ordinària 17022022 15/02/2022 

RESAL2022/265 Decret Devolució de fiances 15/02/2022 

RESAL2022/266 Resolució prescripció responsabilitat patrimonial 15/02/2022 

RESAL2022/267 Decret autorització acumulació lactància_DLL 15/02/2022 

RESAL2022/268 Decret 1a Tinència aprovació IRPF gener 2022 i ordena pagament AEAT 15/02/2022 

RESAL2022/269 Decret adjudicació Lot 1 acord marc combustible 15/02/2022 

RESAL2022/270 Decret baixes CE 1r i 2n trim 2020  15/02/2022 

RESAL2022/271 Decret Aprovació PSS Obres ampliació vorera carrer Lleida 15/02/2022 

RESAL2022/272 Decret encàrrec “espectacle d'en Peyu” 16/02/2022 

RESAL2022/273 Decret renovació tarja aparcament 16/02/2022 

RESAL2022/274 Decret repercussió cànon 2021 usos 16/02/2022 

RESAL2022/275 Decret INCOACIÓ civisme OTJ 16/02/2022 

RESAL2022/276 Decret aprovació factures F2022_4 Fase O sense reparament 16/02/2022 

RESAL2022/277 Decret 1a Tinència indemnitzacions dietes i desplaçaments personal - Desembre 
2021 i gener 2022 

16/02/2022 

RESAL2022/278 Decret RESOLUCIÓ gossos EAA 16/02/2022 

RESAL2022/279 Decret 1a Tinència autorització certificat representació 16/02/2022 

RESAL2022/280 Decret convocatòria membres Mesa 16/02/2022 

RESAL2022/281 Decret d'Alcaldia d'aprovació de manament a justificar 16/02/2022 

RESAL2022/282 Decret declaració caducitat sancionador Av Maresme 18, escala D, 1r 2a 17/02/2022 

RESAL2022/283 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia 17/02/2022 

RESAL2022/284 Decret INCOACIÓ civisme MB 17/02/2022 

RESAL2022/285 Decret AI 16_02 17/02/2022 

RESAL2022/286 Decret baixa plaça aparcament 421 17/02/2022 

RESAL2022/287 Decret 3a Tinència de l'Alcaldia 17/02/2022 

RESAL2022/288 Decret trasllat cendres 17/02/2022 

RESAL2022/289 Decret embargament salarial_AEAT_CSS 17/02/2022 

RESAL2022/290 Decret embargament salarial_TGSS_CSS 17/02/2022 

RESAL2022/291 Decret embargament salarial_ORTG_CSS 17/02/2022 

RESAL2022/292 Decret renúncia sol·licitud recurs Catàleg 2022 17/02/2022 

RESAL2022/293 Decret xurreria 17/02/2022 

RESAL2022/294 Decret clínica veterinària 17/02/2022 

RESAL2022/295 Decret canvi de nom  17/02/2022 

RESAL2022/296 Decret requeriment esmena de documentació 18/02/2022 

RESAL2022/297 Decret exp. 22-234659 18/02/2022 

RESAL2022/298 Resolució traspàs llicència taxi 18/02/2022 

RESAL2022/299 Decret 1a Tinència indemnitzacions per assistències càrrecs electes de gener a 
febrer de 2022 

18/02/2022 

RESAL2022/300 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia_Sol-licitud subvenció DIBA 2022_Biblioteca 18/02/2022 

RESAL2022/301 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia_Sol·licitud Envelat_Diumenge Ball 27-02 i 2on 
trim 

18/02/2022 

 
2.2 Prendre coneixement de les resolucions judicials següents: 
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Sentència núm. 28/2022, de 28 de febrer, del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 
núm. 7, d’Arenys de Mar, en relació al Judici sobre delictes lleus núm. 10/2021, que 
resol: «ABSOLDRE I ABSOLC als agents de la Policia Local de Canet de Mar amb TIP 
XXX i amb TIP XXX, pels fets origen d’aquest procediment (mascareta en via pública). 
 
2.3 Prendre coneixement de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
adoptat en data 24.02.2022, relatiu a la liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc 
del Programa d'ajuts per a emergències municipals amb termini de justificació fins al 30 
de setembre de 2021 i d'un ajut amb termini de justificació fins al 31 de març de 2021, 
per un import total de 389.430 euros.", del qual s’extreu, en la part que concerneix a 
l’Ajuntament de Canet de Mar:  

 
3. Mocions d’urgència. 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, sotmet a la consideració 
dels membres assistents la declaració d’urgència, que és apreciada i declarada per 
unanimitat dels membres, dels punts següents: 
 
3.1. Urbanisme. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES D'ARRANJAMENT DE LA CALÇADA DE DIVERSOS CARRERS DEL 
MUNICIPI 
 
Fets: 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar té la voluntat de re-pavimentar la calçada d’uns carrers i 
vies urbanes del municipi (entorn Carrer Xaró Baix, Carrer Rosselló, Torrent Dels 
Lledoners – Riera de la Torre, entorn del Carrer Sant Joan, Ronda Sant Elm, Ronda Dr. 
Anglès i Avinguda General Moragues), raó per la qual els Serveis Tècnics municipals 
han redactat una memòria valorada de les obres de conservació i manteniment de la 
calçada d’aquests carrers del municipi, amb un pressupost d’execució per contracte de 
dos-cents seixanta-cinc mil setanta-set euros amb tres cèntims (265.077,03 €), IVA 
inclòs. Aquesta memòria ha estat aprovada en virtut del Decret núm. 2021/690, de data 
26 de març, de la Segona Tinència d’Alcaldia. 
 
De l’expedient administratiu núm. 1379/2021 955, s’extreuen els antecedents següents: 
 
1. Memòria justificativa sobre la necessitat i idoneïtat del contracte d’obres per a la 

conservació i manteniment de la calçada de diversos carrers del municipi, 
signada per l’arquitecte municipal en data 12.04.2021. 
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2. Provisió de l’alcaldia de 15.04.2021, relativa a l’inici de l’expedient de 
contractació.  
 

3. Acta de replanteig de la memòria valorada, signada per l’arquitecta tècnica 
municipal en data 10.05.2021, als efectes del que disposa l’article 236 LCSP, de 
la qual s’extreu el següent:  “Que s’ha comprovat la realitat geomètrica, així com 
la disponibilitat dels terrenys i la resta d’elements físics i jurídics necessaris per 
a l’execució normal de les obres de conservació i manteniment de la calçada de 
diversos carrers del municipi, la memòria valorada de les quals va ser aprovada 
mitjançant Decret núm. 2021/690, de la Segona Tinència d’Alcaldia, de data 26 
de març de 2021. 
Prèviament a l’inici de les obres, serà necessari la retirada dels contenidor de 
recollida selectiva ubicats a les vies afectades així com restringir la circulació i 
estacionament de vehicles a l’àmbit d’actuació.” 
 

5. Plec de clàusules administratives particulars («PCAP»), redactat i signat per la 
tècnica jurídica adscrita a urbanisme, en data 11.05.2021, en compliment de la 
provisió de l’Alcaldia de 15.04.2021, PCAP amb CSV: 
fe07b17bf16043f5b7e126f6f43d0c91001). 
 

6. Certificat de secretaria de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió 
de caràcter ordinari de data 20 de maig de 2021, en virtut del qual s’acorda: 
 
“Primer.- Incoar expedient, mitjançant procediment simplificat, tramitació ordinària, per 
a la contractació de l’execució de les obres de conservació i manteniment de la calçada 
de diversos carrers del municipi (entorn Carrer Xaró Baix, Carrer Rosselló, Torrent Dels 
Lledoners – Riera de la Torre, entorn del Carrer Sant Joan, Ronda Sant Elm, Ronda Dr. 
Anglès i Avinguda General Moragues), essent el pressupost base de licitació del present 
contracte de 265.077,03 euros, IVA inclòs, el qual puja la quantitat de 46.005,10 euros. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars, que haurà de regir l’esmentada contractació. 
 
Tercer.- Publicar l’anunci de la licitació al perfil del contractant. 
 
Quart.- Atorgar un termini de 20 dies naturals per presentar les proposicions, comptats 
des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant. 
 
Cinquè.- Autoritzar la despesa de 265.077,03 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 20 15320 61903  (Doc. A núm. 220210005390) del vigent pressupost 
municipal per a l’any 2021.  
 
Sisè.- Comunicar el present acord als Serveis econòmics municipals.  
  
Setè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora alcaldessa, o 
membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i formalització de 
la present resolució.” 
 

7. Anunci de licitació publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
(Pscp) en data 24.05.2021 (CSV: a12750eadfbc45ecab1eaf855894b687001). 
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8.  Certificat emès en data 02.07.2021 des de l’eina Sobre Digital de la Pscp, amb 
la relació d’ofertes presentades (CSV: 
4cc7f8e593664448ac4805cd743b3a38001). 
 

9. Acta de la Mesa de contractació, de data 05.07.2021 -publicada a la Pscp en 
data 05.07.2021-, reunida amb l’objecte d’obrir les proposicions rebudes en el 
procediment, la qualificació de la documentació presentada i la valoració dels 
criteris avaluables de forma automàtica conforme a la clàusula 16 del PCAP que 
regeix la present contractació (CSV: c2ffa88e594c4aa098fb88891b39505a001).  
 
A la vista de la puntuació obtinguda, i atès que les ofertes de les licitadores 
OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, SA i SORIGUÉ, SAU són susceptibles de 
ser considerades baixes temeràries, la Mesa acorda que se les requereixi per a 
que justifiquin l’avaluació de l’oferta i les condicions excepcionalment favorables 
de què disposen per executar la prestació, en els termes previstos a la clàusula 
23ena del plec, en el termini de 5 dies hàbils des de la tramesa de la 
corresponent comunicació. 
 

10. Requeriments efectuats a OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, SA i SORIGUÉ, 
SAU a través de la Pscp en data 05.07.2021 (CSV: 
df7bc4b93ab943ccaf5fbb9b78ad9219001 i 
d9366299cdad42aeb04f5454ad157129001). 
 

11. Informe relatiu a les justificacions presentades per l’arquitecta municipal en data 
17.08.2021 (CSV: aec58c0cfd6c4ff08f01cdf7f84dd9cd001). 

12. Acta de la Mesa de contractació, de data 23.08.2021 -publicada a la Pscp en 
data 25.08.2021-, en virtut de la qual la Mesa proposa l’exclusió de SORIGUÉ, 
SAU de la licitació i l’adjudicació del contracte a l’empresa OBRES I PAVIMENTS 
BROSSA SA, així com requerir-la perquè, en el termini de 7 dies hàbils a comptar 
des de la data d’enviament del requeriment electrònic, s’aporti la documentació 
relacionada a la clàusula 24ena del PCAP, així com el document acreditatiu de 
la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 
22ena del PCAP. 
 

13. Requeriment previ a l’adjudicació efectuat a la licitadora proposada per la Mesa 
de contractació  en data 25.08.2021 (CSV: 
638e1eb6f55c4fe1bcfd6bf731174226001). 

14. Escrit registrat d’entrada en data 26.08.2021 (ENTRA-2021-8302) en virtut del 
qual FIRTEC, SA sol·licita poder revisar la justificació de temeritat presentada 
per part de l'empresa proposada com a adjudicatària, OBRAS Y PAVIMENTOS 
BROSSA, SA. 
 

15. Resposta a la sol·licitud de consulta presentada en data 26.08.2021 per part de 
FIRTEC, SA (CSV: e5218a52376a4a91ada3524d8691955c001), notificada a la 
interessada en data 02.09.2021. 
 

16. Acta de la Mesa de contractació, de data 17.09.2021 -publicada a la Pscp en 
data 20.09.2021- (CSV: 3157f07a177f4c1f92979ee7747021f5001), en la que 
s’examina la documentació aportada en data 02/09/2021 per l’empresa licitadora 
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OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, SA i es comprova que s’ha donat 
compliment al requeriment efectuat i que ha estat dipositada la garantia 
definitiva, per import de vuit mil cent trenta-nou euros amb vint-i-dos cèntims 
(8.139,22 €), corresponents al 5% del preu d’adjudicació del contracte.  

17. Escrit registrat d’entrada en data 17.09.2021 (ENTRA-2021-9149) en virtut del 
qual FIRTEC, SA comunica que la justificació de temeritat presentada per part 
de l'empresa proposada com a adjudicatària, OBRAS Y PAVIMENTOS 
BROSSA, SA, presenta mancances en el càlcul de l’oferta. 
 

18. Acta de la Mesa de contractació, de data 04.10.2021 -publicada a la Pscp en 
data 05.10.2021- (CSV: b0b8f84a8b1a4f34957a26c04929b21a001), en virtut de 
la qual es proposa concedir a la licitadora proposada com a adjudicatària del 
contracte un termini de 5 dies hàbils per tal que presenti tots els documents i les 
justificacions que consideri adients per tal d’acreditar que es compleixen 
correctament els aspectes indicats a l’escrit presentat per FIRTEC, SA. 
 

19. Requeriment efectuat a OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, SA en data 
05.10.2021 (CSV: 932cd1be2370406aba61e8e12f174a13001). 

20. Informe emès per la tècnica de Recursos Humans en data 29.10.2021 (CSV: 
c0d8c05680a3472aafa6f426c68ee428001) relatiu a la documentació justificativa 
aportada per OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, SA en data 13.10.2021 
(ENTRA-2021-10601). 
 

21. Acta de la Mesa de contractació, de data 09.11.2021 -publicada a la Pscp en la 
mateixa data- (CSV: dbefd35cf5b64cabaf741106f290b93a001), en virtut de la 
qual, a la vista de l’informe anterior, la Mesa proposa l’exclusió d’OBRES I 
PAVIMENTS BROSSA, SA del procés de contractació, per haver presentat una 
oferta temerària i retornar-li l’aval dipositat en concepte de garantia definitiva. 
Així mateix, la Mesa proposa declarar adjudicatària del contracte FIRTEC, SA, 
per haver obtingut la puntuació més alta, d’acord amb el contingut de l’acta de 
la Mesa del dia 05/07/2021, pel preu de 185.553,92 euros, més IVA, que 
ascendeix a 38.966,32 euros, si bé prèviament a l’adjudicació es requerirà el 
licitador perquè aporti la documentació relacionada a la clàusula 24ena del 
PCAP, així com el document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, 
d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 22ena del PCAP. 
 

22. Requeriment previ a l’adjudicació efectuat a FIRTEC, SA en data 09.11.2021 
(CSV: 6c2bebb029d34494bf67092ebd2c8a4e001). 

23. Escrit registrat d’entrada en data 09.12.2021 (ENTRA-2021-12826) en virtut del 
qual OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, SA posa en dubte les conclusions a què 
arribà la tècnica municipal de Recursos Humans en el seu informe de data 
29/10/2021, en base al qual la Mesa de contractació proposava a l’òrgan de 
contractació la seva exclusió del procés de licitació per entendre que els càlculs 
efectuats per a la determinació de la seva oferta, no s’ajusten a la normativa 
vigent. 
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24. Acta de la Mesa de contractació, de data 22.12.2021 -publicada a la Pscp en 
data 23.12.2021 - (CSV: b53fa3ee751d473aaec5574aee2d7b41001), en virtut 
de la qual decideix sol·licitar informe especialitzat que determini si el càlcul relatiu 
als salaris dels treballadors presentat per OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, 
SA en data 09/12/2021 és respectuós amb les obligacions aplicables en matèria 
laboral. 
 

25. Informe presentat en data 11.02.2022 (ENTRA-2022-1445) per l’empresa 
consultora Fornell Consultors, SLP (CSV: 
4752f8a6032f4b8588b1de06d5b11622001), en el qual es conclou que el cost 
hora presentat per l’empresa OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, SA per les 
categories de peó ordinari i oficial 1ª és inferior al disposat en el conveni i en la 
normativa d’aplicació, i de la mateixa manera també és inferior per a la resta de 
categories que consten en la relació justificació de preus presentada per la 
referida empresa per justificar econòmicament la seva oferta. 
 

26. Acta de la Mesa de contractació, de data 18.02.2022 -publicada a la Pscp en 
data 23.02.2022 - (CSV: a05337372e804356afa8f62cf886a34d001), en virtut de 
la qual i a la vista del contingut de l’informe emès per Fornell Consultors, SLP, 
es ratifica el contingut de l’acta de data 09.11.2021, en virtut de la qual es decidí 
proposar l’exclusió d’OBRES I PAVIMENTS BROSSA, SA del procés de 
contractació, per haver presentat una oferta anormalment baixa i retornar-li l’aval 
dipositat en concepte de garantia definitiva. 
 
Així mateix, la Mesa proposava declarar adjudicatària del contracte FIRTEC, SA, 
per haver obtingut la puntuació més alta, d’acord amb el contingut de l’acta de 
la Mesa del dia 05.07.2021, pel preu de 185.553,92 euros, més IVA, que 
ascendeix a 38.966,32 euros.  
 
S’examina la documentació aportada per FIRTEC, SA en data 18/11/2021 
(ENTRA-2021-12053), arran del requeriment electrònic efectuat a través de la 
Pscp en data 09/11/2021, i es comprova que s’ha donat compliment al 
requeriment efectuat i que ha estat dipositada la garantia definitiva per import de 
9.277,70 €, equivalent al 5% del pressupost d’adjudicació, exclòs l’IVA. 
 

27. Informe FAVORABLE de la interventora de data 01.03.2022 (CSV: 
7a0cf4e6c8884e0abd8c2b168c57324b001). 

Fonaments de dret 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 («LCSP»). 

- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques («RGLCAP»), en tot allò que 
no s'oposi a la LCSP.  

- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic («RD 817/2009»). 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals («ROAS»). 
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- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern i Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés 
a la informació pública. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local («LRBRL»). 
Art. 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera 

 
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.- Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació, segons les actes dels dies 
05.07.2021, 23.08.2021, 17.09.2021, 04.10.2021, 09.11.2021, 22.12.2021 i 18.02.2022. 

Segon.- Declarar excloses del procediment de contractació les licitadores SORIGUÉ, 
SAU i OBRES I PAVIMENTS BROSSA SA, per haver presentat ofertes anormalment 
baixes, i retornar a OBRES I PAVIMENTS BROSSA SA l’aval dipositat en concepte de 
garantia definitiva. 
 
Tercer.- Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres d'arranjament de la calçada 
de diversos carrers del municipi (entorn Carrer Xaró Baix, Carrer Rosselló, Torrent Dels 
Lledoners – Riera de la Torre, entorn del Carrer Sant Joan, Ronda Sant Elm, Ronda Dr. 
Anglès i Avinguda General Moragues), a l’empresa FIRTEC, SA, amb CIF núm. 
A60493582,  pel preu de cent vuitanta-cinc mil cinc-cents cinquanta-tres euros amb 
noranta-dos cèntims (185.553,92 €), IVA exclòs, que pujarà un import de trenta-vuit mil 
nou-cents seixanta-sis euros amb trenta-dos cèntims (38.966,32 €), amb subjecció al 
plec de clàusules administratives particulars (PCAP), la “Memòria valorada de les obres 
a realitzar per a la conservació i manteniment de la calçada de diversos carrers del 
municipi: entorn carrer Xaró Baix, carrer Rosselló, Torrent dels Lledoners – Riera de la 
Torre, entorn del carrer Sant Joan, Ronda Sant Elm, Ronda Dr. Anglès i Avinguda 
General Moragues”, redactada pels Serveis Tècnics municipals, i a l’oferta presentada 
pel propi licitador, que s’accepta i que és la següent: 
 

 Compromís consistent en què la capa superior de trànsit contingui un 5% de 
material reciclat en mescles de tipus “D” o “S” i que en el transcurs de l’execució 
de l’obra es presentaran els albarans que demostri el producte emprat.. 
 

 Compromís d’ampliació en 360 metres quadrats addicionals la superfície 
d’actuació respecte a l’amidament que figura a la memòria valorada, dins l’àmbit 
del Torrent dels Lledoners - Riera de la Torre. 
 

Donada la naturalesa d’aquest contracte, el seu preu no serà objecte de revisió. 
 
Quart.- El termini d’execució d’aquest contracte és de e 3 mesos, a comptar des del dia 
en què es signi l’acta de comprovació del replanteig de l’obra, sempre i quan s’hagi 
aprovat el pla de Seguretat i Salut. 
 
Cinquè.- En el termini màxim de 10 dies hàbils des de la notificació de l’adjudicació, el 
contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el qual haurà de 
ser informat i aprovat pel tècnic competent en matèria de seguretat i salut i conformat 
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pels serveis tècnics municipals, i elevat a l’òrgan de contractació competent per a la 
seva aprovació. 
 
Sisè.- El termini de garantia del present contracte és d’un any, a comptar del dia següent 
al de l’acta de recepció, d’acord amb l’article 243.3 de la LCSP. 
 
Setè.- L’adjudicatària haurà d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans humans 
compromesos en la seva oferta (cap d’obra i encarregat). 
 
Vuitè.- Atès que la contractista preveu la subcontractació del 37,72 % de l’obra 
corresponent als treballs de senyalització horitzontal, obra civil i paleteria, haurà 
d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral abans de l’inici de 
l’obra. En aquest Llibre el Cap d’obra o la persona designada expressament per 
l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions realitzades en l’obra. 
 
Anotada la subcontractació en el Llibre, el Cap d’obra haurà de comunicar-la al 
coordinador de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i 
següents del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 
 
Novè.- Disposar la despesa per import de dos-cents vint-i-quatre mil cinc-cents vint 
euros amb vint-i-quatre cèntims (224.520,24 €), IVA inclòs, en favor del tercer FIRTEC, 
SA, amb CIF núm. A60493582, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 15320 61903, 
del vigent pressupost ordinari per a l’any 2022 (Doc. D núm. 220220000749). 
 
Desè.- Comunicar a l’adjudicatària que la formalització del contracte s’efectuarà 
mitjançant document administratiu en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 
notificació de l’adjudicació, d’acord amb el que determina la clàusula 27 del PCAP. 
 
Onzè.- Disposar que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats i 
la seva publicació en el perfil de contractant. 
 
Dotzè.- Donar compliment a les obligacions en matèria de publicitat activa, de 
conformitat amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Tretzè.- Disposar que les dades bàsiques del contracte siguin comunicades al Registre 
Públic de Contractes (art. 346 LCSP) i òrgan de control extern (art. 335 LCSP). 
 
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. 

3.2. Urbanisme. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC A LA CARRETERA N-II ENTRE ELS 
CARRERS MIRAMAR I NARCÍS MONTURIOL 
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Fets: 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar té la voluntat d’arranjar l’enllumenat públic de la carretera 
N-II, en el seu tram entre els carrers Miramar i Narcís Monturiol, per ser una instal·lació 
molt antiga que no disposa de xarxa de terra i amb una tecnologia de vapor de mercuri 
obsoleta. 
 
Atès que era necessari elaborar un projecte per a la renovació d’aquest enllumenat 
públic i donat que aquest servei no es podia prestar per part dels serveis tècnics 
municipals per manca de recursos humans, en virtut del Decret núm. 1573/2018, de 30 
d’octubre, de l’Alcaldia, es va resoldre encarregar al professional Jordi Marsol Llorens la 
redacció del corresponent projecte bàsic i executiu. 

En data 31 d’agost de 2020 (ENTRA-2020-7980) va tenir entrada al Registre general el 
“Projecte elèctric d’enllumenat públic per a la Ctra. N-II en el tram urbà comprés entre 
l’Av. Miramar i el carrer Narcís Monturiol en el seu pas per Canet de Mar”, redactat per 
l’enginyer industrial Jordi Marsol Llorens, amb un pressupost d’execució per contracte 
de 178.984,55 €, més 37.586,75 €, en concepte d’IVA, projecte que va ser aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament, ordinari de data 9 de novembre de 2020 i es va sotmetre a 
informació pública, mitjançant  la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de 
la Província, de data 9 de novembre de 2020, així com al web i al tauler d’anuncis 
municipal. L’aprovació definitiva va ser objecte de publicació al DOGC núm. 8319 i al 
BOPB, de data 18 de gener de 2021. 

De l’expedient administratiu núm. 1379/2020 4738, s’extreuen els antecedents 
següents: 
 
1. Provisió de l’alcaldia de 15.02.2021, relativa a l’inici de l’expedient de 

contractació.  
 

2. Memòria justificativa sobre la necessitat i idoneïtat del contracte d’obres de 
renovació de l'enllumenat públic a la carretera N-II entre els carrers Miramar i 
Narcís Monturiol, signada per l’enginyera municipal en data 01.04.2021. 
 

3. Acta de replanteig del Projecte, signada per l’enginyera municipal en data 
01.04.2021, als efectes del que disposa l’article 236 LCSP, de la qual s’extreu el 
següent: « Que s’ha comprovat la realitat geomètrica de l’obra i la disponibilitat 
dels terrenys necessaris per a la seva execució normal, els quals formen part de 
l’inventari municipal com a bens de domini públic. 
Que les obres definides al projecte són realitzables i no existeixen impediments 
o servituds aparents no considerades que puguin afectar-les. 
I perquè així consti i serveixi als efectes de poder iniciar l’expedient per a la 
contractació de l’obra s’estén la present certificació.». 
 

5. Plec de clàusules administratives particulars («PCAP»), redactat i signat per la 
tècnica jurídica adscrita a urbanisme, en data 09.12.2021, en compliment de la 
provisió de l’Alcaldia de 15.02.2021, PCAP amb CSV: 
6da060636c954ceab1bbeda3032f64dd001). 
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6. Certificat de secretaria de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió 
de caràcter ordinari de data 9 de desembre de 2021, en virtut del qual s’acorda: 
 
“Primer.- Incoar expedient, mitjançant procediment simplificat, tramitació ordinària, per 
a la contractació de l’execució de les obres de renovació de l'enllumenat públic a la N-II, 
entre els carrers Miramar i Narcís Monturiol, essent el pressupost base de licitació del 
present contracte de 216.571,30 euros, IVA inclòs, el qual puja la quantitat de 37.586,75 
euros. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars, que haurà de regir l’esmentada contractació. 
 
Tercer.- Publicar l’anunci de la licitació al perfil del contractant. 
 
Quart.- Atorgar un termini de 20 dies naturals per presentar les proposicions, comptats 
des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant. 
 
Cinquè.- Autoritzar la despesa de 216.571,30 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 21 16500 63301 (Doc. A núm. 220210010707) del vigent pressupost 
municipal per a l’any 2021.  
 
Sisè.- Comunicar el present acord als Serveis econòmics municipals.  
  
Setè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora alcaldessa, o 
membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i formalització del 
present acord.” 
 

7. Anunci de licitació publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
(Pscp) en data 13.12.2021 (CSV: c873e394fb0b4b7ba9fbef302d65c53a001). 

8.  Certificat emès en data 27.01.2022 des de l’eina Sobre Digital de la Pscp, amb 
la relació d’ofertes presentades (CSV: 
56622ccb87a84cdcb81dda543e4f9ad5001). 
  

9. Acta de la Mesa de contractació, de data 27.01.2022 -publicada a la Pscp en 
data 28.01.2022-, reunida amb l’objecte d’obrir les proposicions rebudes en el 
procediment, la qualificació de la documentació presentada i la valoració dels 
criteris avaluables de forma automàtica conforme a la clàusula 16 del PCAP que 
regeix la present contractació (CSV: 
5c5c3c5d778e4699b701ca08531f1b72001).  
 
A la vista de la documentació presentada pels licitadors, la Mesa emet proposta 
d’adjudicació a favor de la licitadora ELECTRICITAT BOQUET S.L., pel preu ofert 
de 151.122,79 euros, IVA exclòs, a la qual es requerirà que abans de 
l’adjudicació, i dins del termini de 7 dies hàbils comptadors des de la data 
d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article 159.4 de la LCSP 
aporti la documentació prevista a la clàusula 24ena del PCAP, així com el 
document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, per import de set 
mil cinc-cents cinquanta-sis euros amb catorze cèntims (7.556,14 €), equivalent 
al 5% del pressupost d’adjudicació, exclòs l’IVA. d’acord amb el que s’estableix 
a la clàusula 22ena del PCAP. 
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10. Requeriment previ a l’adjudicació efectuat a la licitadora proposada per la Mesa 
de contractació  en data 08.02.2022 (CSV: 
61a80b87dbda4eec9598068df0e87ffa001). 

11. Acta de la Mesa de contractació, de data 18.02.2022 -publicada a la Pscp en 
data 23.02.2022- (CSV: d2b09851be004090aef188484071f4d7001), en la que 
s’examina la documentació aportada en data 10/02/2022 ENTRA-2022-1400 per 
l’empresa licitadora ELECTRICITAT BOQUET, SL i es comprova que s’ha donat 
compliment al requeriment efectuat i que, pel que fa la garantia definitiva, 
sol·licita que es consideri dipositada en compensació, mitjançant la modalitat de 
retenció de preu de les factures inicials i fins a cobrir l’import total de la garantia. 
 

12. Informe FAVORABLE de la interventora de data 28.02.2022 (CSV: 
3c8c3f2e6c5f4ac380ffa0bb920017c4001). 

Fonaments de dret 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 («LCSP»). 

- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques («RGLCAP»), en tot allò que 
no s'oposi a la LCSP.  

- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic («RD 817/2009»). 

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

- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern i Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés 
a la informació pública. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local («LRBRL»). 
Art. 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera 

 
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.- Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació, segons les actes dels dies 
27.01.2022 i 18.02.2022. 

Segon.- Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de renovació de l'enllumenat 
públic a la carretera N-II entre els carrers Miramar i Narcís Monturiol, a l’empresa 
ELECTRICITAT BOQUET, SL, amb CIF núm. B62145503,  pel preu de cent cinquanta-
un mil cent vint-i-dos euros amb setanta-nou cèntims (151.122,79 €), IVA exclòs, que 
pujarà un import de trenta-un mil set-cents trenta-cinc euros amb setanta-nou cèntims 
(31.735,79 €), amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars (PCAP), al 
“Projecte elèctric d’enllumenat públic per a la Ctra. N-II en el tram urbà comprés entre 
l’Av. Miramar i el carrer Narcís Monturiol en el seu pas per Canet de Mar”, redactat per 
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l’enginyer industrial Jordi Marsol Llorens, i a l’oferta presentada pel propi licitador, que 
s’accepta i que és la següent: 
 

 Compromís d’augmentar en 12 mesos el termini de garantia respecte al mínim 
establert pel plec. 
 

 Compromís d’aplicació d’un tractament químic anti-corrosió per orins a les 
columnes subministrades. 
 

 Compromís de comprovació dels nivells lumínics instal·lats, un cop executades 
les obres, per assegurar que s’aconsegueixen, com a mínim, els nivells 
d’il·luminació proposats al projecte i que compleixen amb els nivells indicats en 
el reglament d’eficiència energètica i les seves ITC’s, utilitzant, com a mínim, un 
vehicle proveït de GPS amb 3 sondes que capturin la il·luminància i la registrin 
sobre la cartografià del lloc. 

 
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, el 
contractista resta específicament obligat a: 
 
a) Sol·licitar i obtenir l’autorització preceptiva del Servei Territorial de Carreteres, 

prèviament a l’inici de les obres, ja que afecten les zones de protecció de la 
carretera. A la sol·licitud haurà d’adjuntar la documentació necessària per a la 
localització correcta i definició de l’actuació que es pretén realitzar. 

b) Abonar la taxa corresponent al Servei Territorial de Carreteres per al tràmit de 
l’autorització administrativa. 

c) Dipositar la garantia per a la correcta execució de l’obra en aquelles autoritzacions 
que afectin el domini públic que li pugui sol·licitar el Servei Territorial de Carreteres. 

 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el seu preu no serà objecte de revisió. 
 
Quart.- El termini d’execució d’aquest contracte és de 6 mesos, a comptar des de la 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra, sempre i quan s’hagi 
aprovat el pla de Seguretat i Salut . 
 
Cinquè.- En el termini màxim de 10 dies hàbils des de la notificació de l’adjudicació, el 
contractista haurà de presentar tres exemplars del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, 
el qual haurà de ser informat i aprovat pel tècnic competent en matèria de seguretat i 
salut i conformat pels serveis tècnics municipals, i elevat a l’òrgan de contractació 
competent per a la seva aprovació. 
 
Sisè.- Comunicar a l’adjudicatària que la garantia definitiva, per import de set mil cinc-
cents cinquanta-sis euros amb catorze cèntims (7.556,14 €), corresponent al 5% del 
preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs, es considera dipositada en compensació, 
mitjançant la modalitat de retenció de preu de les factures inicials i fins a cobrir-ne 
l’import total. 
 
Setè.- Establir que el termini de garantia del present contracte és de dos anys, a comptar 
del dia següent al de l’acta de recepció, d’acord amb l’article 243.3 de la LCSP. 
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Vuitè.- L’adjudicatària haurà d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans humans 
compromesos en la seva oferta (cap d’obra i encarregat). 
 
Novè. - Disposar la despesa per import de cent vuitanta-dos mil vuit-cents cinquanta-
vuit euros amb cinquanta-vuit cèntims (182.858,58 €), IVA inclòs, en favor del tercer 
ELECTRICITAT BOQUET, SL, amb CIF núm. B62145503, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 21 16500 63301, del vigent pressupost ordinari per a l’any 2022 (Doc. D 
núm. 220220000677). 
 
Desè.- Comunicar a l’adjudicatària que la formalització del contracte s’efectuarà 
mitjançant document administratiu en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 
notificació de l’adjudicació, d’acord amb el que determina la clàusula 27 del PCAP. 
 
Onzè.- Disposar que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats i 
la seva publicació en el perfil de contractant. 
 
Dotzè.- Donar compliment a les obligacions en matèria de publicitat activa, de 
conformitat amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Tretzè.- Disposar que les dades bàsiques del contracte siguin comunicades al Registre 
Públic de Contractes (art. 346 LCSP) i òrgan de control extern (art. 335 LCSP). 
 
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. 

3.3. Promoció Econòmica i Turisme. FONS DE PRESTACIÓ "ELS SERVEIS 
LOCALS D'OCUPACIÓ QUE UTILITZEN LA PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC", 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG 2022 DEL PLA DE 
CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023  
 
Fets: 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de maig de 2020 va 
aprovar el Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i el seu Protocol 
General. 
 
Atès que el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 s’estructura en tres 
instruments de cooperació: el Programa general d’inversions, el Catàleg de serveis i els 
programes específics. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 
aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Lo-
cals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la 
Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AP núm. 226/2021). 
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Atès que d’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022, els re-
cursos que la Diputació de Barcelona ofereix als ens destinataris poden ser de tipus 
tècnic, econòmic o material i que els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts 
econòmics i fons de prestació, essent aquests últims transferències dineràries regulars 
per al finançament de serveis i estructures de gestió locals.  
 
Atès que els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa 
amb concurrència, no requereixen sol·licitud i l’acte de concessió és promogut pels cen-
tres gestors de la Diputació i elevat per a la seva aprovació a la Junta de Govern.  
 
Atès que el Catàleg de de serveis de l’any 2022 inclou el fons de prestació “Els serveis 
locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc” amb l’objectiu de 
dinamitzar el mercat de treball en l’àmbit local i, a més, contribueix a proporcionar esta-
bilitat a la contractació de les plantilles tècniques, la qual cosa assegura la prestació 
contínua del servei a les persones demandants d’ocupació i a les empreses que bus-
quen candidats per cobrir llocs de treball vacants. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 24 de febrer 
de 2022 va aprovar les concessions del fons de prestació “Els serveis locals d’ocupa-
ció que utilitzen la Plataforma Telemàtica XALOC”, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
 
Vist l’informe proposta del servei, de data 28 de febrer de 2022, amb CSV 
3cb3035fc52941eeba6fb8a4748c8eb7001 en el qual es proposa acceptar per la seva 
totalitat el fons de prestació atorgat. 
 
Fonaments de dret: 
 
Protocol general del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” i les dis-
posicions que el desenvolupin. 
 
Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, les condici-
ons de concertació i compromisos de qualitat que conté, així com així com les disposi-
cions que el desenvolupin. 
 
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 assistents: 
 
Primer.- Acceptar el fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, per la seva 
totalitat, per a la realització de la següent acció en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
 

Codi XGL Actuació Import 
subvenció  

Import a 
justificar 

22/Y/316977 
“Els serveis locals d’ocupació que 
utilitzen la Plataforma Telemàtica 

Xaloc” 
21.414,26 € 28.552,35 € 
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Segon.- Tramitar l’acceptació expressa de la concessió de l’ajut atorgat, així com de tots 
els termes de la concessió i les condicions de la seva execució, a través del portal 
electrònic PMT amb el model normalitzat C3-002-20, com a màxim el 31 de maig de 
2022. 
 
Tercer.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en el Règim de concertació i en la convocatòria 2022. 
 
Quart.-. Facultar l’alcaldessa, la secretària i l’interventor per signar qualsevol document 
que sigui necessari per fer efectius els presents acords. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, 
als efectes oportuns. 
 
3.4. Medi Ambient. ACCEPTACIÓ JUSTIFICACIÓ I DONAR PER TANCAT EL 
CONVENI QUE INSTRUMENTALITZA LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ADF 
VALLALTA 
 
Fets: 
 
Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 18 de novembre de 2021, va 
aprovar el conveni de col·laboració amb l’ADF Vallalta amb CIF G64198245 que 
instrumentalitza la subvenció prevista per a dita associació per a les tasques de 
prevenció a zones de matolls properes a massa forestal i extinció d’incendis.  
 
Que durant l’any 2021 el Departament de Seguretat Ciutadana ha gestionat 
conjuntament amb l’associació les tasques a les que es fa referència.  
 
Vist l’informe tècnic emès en data 23 de febrer de 2022 que es transcriu a continuació: 
 
 

 
 

INFORME TÈCNIC 
 
Servando Gómez González, Inspector Cap de la Policia Local de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, informa sobre la justificació del conveni de de col·laboració 
existent amb ADF. 
 
FETS 
 

Primer.- Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 18 de novem-
bre de 2021 va aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació de Defensa 
Forestal Vallalta amb NIF: G64198245, que instrumentalitza la subvenció nomi-
nativa prevista al pressupost 2021 per a desenvolupar tasques de prevenció, in-
formació, vigilància a zones de matolls properes a massa forestal, i extinció d’in-
cendis forestals. 
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Segon.- Vist allò que s’especifica en el conveni de referència pel que fa a la 
justificació de les subvenció atorgada, segons el qual cal presentar la següent 
documentació, dins el termini establert: 

- Relació de les despeses amb identificació del proveïdor, descripció del 
servei o activitat, import i data de la factura. 

- Factures original o còpies compulsades de les despeses realitzades que 
hauran de contenir els requisits establerts en el Reial Decret 1496/2003 
sobre obligacions de facturació.  

- Estat de comptes corresponent amb indicació d’altres ajuts, ingressos o 
aportació amb especificació de la quantia i procedència.  

- Relació de la inversió efectuada en material pel desenvolupament de 
l’activitat. 

 
Tercer.- Amb data 16 de febrer de 2022 i número de registre ENTRA-2022-1639, 
l’Associació de Defensa Forestal Vallalta, amb NIF: G64198245 ha presentat la 
justificació de la subvenció dins el termini que estableix el conveni. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- 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 general de subvencions.  
- Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions de l'A-

juntament de Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 25 de gener de 
2018.  

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Vist el conveni signat amb l’entitat, projecte i quantitat que es relaci-
onen a continuació:    
 
 

ENTITAT  PROJECTE 2021 
Bestreta del 100% del 

conveni 

Associació de Defensa Forestal 
Vallalta 

Desenvolupar tasques de prevenció, in-
formació, vigilància a zones de matolls 
properes a massa forestal, i extinció 

d’incendis forestals 

2.000€ 

 
SEGONA.- Vista la documentació presentada per l’entitat a mode de justificació, 
i de la qual se’n deriven les següents consideracions:   
 

 
 

 ENTITAT 
PROJECTE  

2021 
Memòria –  

Fitxa 7 
Publicitat 

Model 
 justificació  

de despeses –  
Fitxa 8 

Certificat  
destí  

subvenció  
- Fitxa 8 

Relació  
d'altres  

ingressos 
 Fitxa 9 

Associació de  
Defensa  
Forestal Vallalta 

Tasques prevenció i  
vigilància  incendi 

Presentada 
 i correcte 

Acreditada 

Acrediten  
correctament 
una despesa  
de 2.320,08 €  

Presentada 
 i correcte 

Presentada 
 i correcte 
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TERCETERCERA.- Que l’Associació de Defensa Forestal Vallalta acompleix els 
compromisos adquirits en la signatura del conveni pel que fa a per a desenvolu-
par tasques de prevenció, informació, vigilància a zones de matolls properes a 
massa forestal, i extinció d’incendis forestals al municipi de Canet de Mar, d’acord 
amb la documentació presentada i pel seguiment que l’àrea de Seguretat Ciuta-
dana ha realitzat.   
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
tramitació de l’expedient objecte del present informe per al tancament del con-
veni que regula la subvenció de l’any 2021 amb l’Associació de Defensa Forestal 
Vallalta per a desenvolupar tasques de prevenció, informació, vigilància a zones 
de matolls properes a massa forestal, i extinció d’incendis forestals 
 

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. 
 
Fiscalització prèvia limitada de despesa (art.219.2 TRLHL i 48 BEP) amb 
INTERVINGUT I CONFORME. 
 
Pel present, s’acorda per unanimitat dels membres: 
 
Primer.- Acceptar la justificació i donar per tancat el conveni que instrumentalitza la 
subvenció nominativa a l’ADF Vallalta, en compliment del compromís adquirit en la sig-
natura del conveni 2021, segons el qual calia fixar un marc de col·laboració entre l’ano-
menada associació i l’Ajuntament de Canet de Mar per a les tasques de prevenció a 
zones de matolls properes a massa forestal i extinció d’incendis. 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a Intervenció i Tresoreria.  
 
4. Precs i preguntes 
 
Tot seguit, els regidors i les regidores es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
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 4 de març de 2022 
 
La secretària,       Vist i plau, alcaldessa 
Laura Garcia Alvarez      Blanca Arbell Brugarola 
 


