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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 5 DE SETEMBRE DE 2018 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció 
de dades. 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17.00 hores 
Hora que acaba: 17.30 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Clara Pérez González, secretària municipal. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 29.08.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació relació ajuts socials puntuals 
4) Aprovació subvenció nominativa a l’ADF Vallalta, per a les tasques de 

prevenció i extinció d’incendis forestals 
5) Acceptació de la subvenció del catàleg de serveis de la Diputació de 

Barcelona per als recursos “Implementar el Pla d’Igualtat” i “Impuls a la 
Participació Ciutadana” 

6) Aprovació bases i convocatòria d’una plaça d’Agent de la Policia Local per 
concurs oposició lliure  

7) Aprovació inicial del projecte de xarxa de pluvials al carrer Josep Móra de 
Canet de Mar 

8) Donar compte de la relació de decrets del 20 al 26 d’agost de 2018 
(números del 1175 al 1191) 

9) Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 29.08.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 29 d’agost de 2018 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 
del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS 
 
- Decret de data 14 de juny de 2018, emesa pel Lletrat de l’Administració de 

Justícia del Jutjat de Primera Instància número 2 d’Arenys de Mar, en relació 
al Judici Verbal núm. 645/2017, Secció E, interposat per VISOREN,SL, 
acordant l’arxiu provisional del procés fins que qualsevol de les parts demani 
la reanudació o es produeixi la caducitat de la instància.  

 
Se’n dona compte. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/36/2018 de data 5 de setembre de 
2018 per import de 368,45€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
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 vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2018. 
 
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 
 
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. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/36/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 
 
 
 

 
 
RELACIÓ NÚM.: BSGG/36/2018 data: 05-09-18 

NÚM Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

183 -    Habitatge/Subm-Llum 161,25€ Endesa Energia XXI SLU            
184 -    Medicaments     7,20€ Farmàcia Eva Roca                    
185 -    Aliments/roba/calçat 200,00€ Hostal Bar la Playa                    
     

 TOTAL 
 
 

368,45€ 
  

     
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.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2018. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
4.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ADF VALLALTA PER A LES 
TASQUES DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 
 
Ates que l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar per tal de 
reduir els riscos associats als incendis forestals considera oportú conveniar amb 
l’ADF les tasques de prevenció, vigilància, informació i extinció que desenvolupa 
l’entitat. 
 
Ates que l’ADF Vallalta duu a terme actuacions de prevenció, vigilància, 
informació i extinció d’incendis forestals, regulat i de forma coordinada per la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Ates que l’organització de totes les activitats comporten un treball voluntari no 
remunerat que si fos computat fora impossible d’assumir només amb els fons 
municipals. Per tant cal potenciar l’associacionisme i la cooperació positiva entre 
l’Ajuntament i les entitats. 
 
Vist informe de la tècnica de Medi Ambient, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de la Secretaria municipal, que consta a l’expedient. 
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Vist l’informe de la Intervenció municipal, que consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni a signar amb l’ADF Vallalta que es transcriu a continuació: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADF VALLALTA I L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR PER A LES TASQUES DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS 
 
A l’Ajuntament de Canet de Mar, _____________ de 2018 
 
REUNITS 
 
D’una part, Blanca Arbell i Brugarola, Alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, i Josep Maria Masvidal Serra, regidor de Medi Ambient i Agricultura, assistits 
per Clara Pérez González, secretària de la corporació que dóna fe de l’acte. 
 
I de l’altra, RRR, en nom i representació de l’Associació de Defensa Forestal 
Vallalta, amb el CIF G64198245, amb l’adreça al carrer del Centre, 27, 08360 de 
Sant Cebrià de Vallalta (en endavant ADF Vallalta). 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per 
contractar i obligar-se, i en conseqüència, de mutu acord 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que el foment i l’administració dels interessos propis del municipi formen part 
del nucli competencial dels Ajuntaments en virtut del que disposen els articles 11 
i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
l’article 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
II.- Que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les 
subvencions previstes a l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
III.- Que l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar per tal de 
reduir els riscos associats als incendis forestals considera oportú conveniar amb 
l’ADF les tasques de prevenció, vigilància, informació i extinció que desenvolupa 
l’entitat. 
 
IV.- Que l’ADF Vallalta realitza actuacions de prevenció, vigilància, informació i 
extinció d’incendis forestals, regulat i de forma coordinada per la Generalitat de 
Catalunya 
 
V.- Que l’organització de totes les activitats comporten un treball voluntari no 
remunerat que si fos computat fóra impossible d’assumir només amb els fons 
municipals. Per tant entenem que també cal potenciar l’associacionisme i la 
cooperació positiva entre l’Ajuntament i les entitats. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord formalitzen el present conveni amb 
subjecció a les següents: 
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CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- Objecte 
És objecte del present conveni articular la col·laboració de l’Ajuntament de Canet 
de Mar i l’ADF Vallalta per a desenvolupar tasques de prevenció, informació, 
vigilància i extinció d’incendis forestals. 
 
SEGONA.- Finançament i despeses subvencionables 

1. L’Ajuntament de Canet de Mar aportarà 1.000,00 € anuals amb càrrec a la 
partida 22 17230 48300 per aquest ajut nominatiu del pressupost 
municipal.  

2. L’Ajuntament de Canet de Mar subvencionarà aquelles despeses 
efectuades durant l’exercici 2018 que tinguin una relació directa amb el 
desenvolupament de les funcions pròpies de l’ADF Vallalta, descrites a la 
clàusula tercera 1.b) d’aquest conveni. 

3. La subvenció finançarà el 100% d’aquestes despeses, sense que en cap 
cas superin l’import màxim, això és 1.000,00 €. 

4. Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d’altres subvencions 
per a la mateixa finalitat, provinents de qualssevol altres administracions o 
ens públics, amb el benentès que l’import total de les subvencions rebudes 
mai no podrà superar el cost de l’activitat subvencionada. 

 
TERCERA.- Obligacions de les parts  
a) Ajuntament de Canet de Mar: 
 

1. Aportar la subvenció prevista en la clàusula segona d’aquest conveni. 
 
b) ADF 
 

1. Desenvolupar les tasques pròpies de les Associacions de Defensa Forestal 
(ADF), en concret l’ADF Vallalta, al municipi de Canet de Mar, que són les 
següents:  

 
 Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció 

d’incendis forestals 
 Realització de mesures d’autoprotecció a les parcel·les en cas d’incendi 
 Col·laboració puntual en esdeveniments populars organitzats per 

l’Ajuntament en terreny forestal, com ara l’aplec de Pedracastell, curses de 
bicicleta, marxes, etc. 

 
1. Justificar la subvenció en els termes previstos en la clàusula quarta 

d’aquest conveni. 
 
QUARTA.- Justificació de la subvenció i termini per dur-la a terme 
1. L’import del present conveni es justificarà amb els següents requisits: 
 

 Memòria explicativa del desenvolupament de les activitats. 
 Justificació econòmica que es composarà dels següents documents: 
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 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. 

 
2. El termini per dur a terme aquesta justificació serà fins al dia 31 de gener de 
2019. 
 
3. En el cas que l’ADF Vallalta no justifiqui adequadament aquelles despeses 
efectuades que tinguin una relació directa amb el desenvolupament de les seves 
funcions pròpies, aquesta entitat haurà de reintegrar la totalitat de l’import de la 
bestreta concedida. 
 
CINQUENA.- Termini i pagament de la subvenció 
La subvenció es pagarà mitjançant una bestreta del 100% de l’import de la 
subvenció, en el termini de 30 dies des de la formalització del conveni. 
 
SISENA.- Vigència 
La vigència d’aquest conveni comprèn el període entre l’1 de gener de 2018 i el 
31 de desembre de 2018.  
 
I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen 
dues còpies del present conveni al lloc i data indicats ut supra.  
 
Atès que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les 
subvencions previstes a l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar aquest conveni de col·laboració és la 
Junta de Govern Local, en virtut del Decret núm. 1022/2017, de 28 d’agost, de 
modificació del Decret núm. 743/2015, de 19 juny, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada de Medi Ambient i Agricultura, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre l’ADF Vallalta i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a les tasques de prevenció i extinció d’incendis 
forestals 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.000 € a favor de l’ADF 
Vallalta. I reconèixer l’obligació per import de 1.000 € a favor de l’ADF Vallalta, 
amb CIF G-64198245, amb càrrec a la partida 22 17230 48300. 
 
TERCER.- Notificar l’ADF Vallalta i comunicar el present acord a Intervenció i 
Tresoreria. 
 
5.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER ALS RECURSOS “IMPLEMENTAR EL PLA 
D’IGUALTAT” i “IMPULS A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA” 
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La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 26 
d’abril de 2018,  va aprovar la concessió del fons de prestació “Finançament en 
l’àmbit de dones i LGTBI- Implementar el Pla d’Igualtat” i “Finançament en l’àmbit 
de la Participació Ciutadana – Impuls a la Participació Ciutadana”, que promou la 
Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, en el marc 
de Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”.  
 
El recurs econòmic “Finançament en l’àmbit de dones i LGTBI- Implementar el Pla 
d’Igualtat”  i “Finançament en l’àmbit de la Participació Ciutadana – Impuls a la 
Participació Ciutadana”,  està destinat a tots els ajuntaments de la província de 
Barcelona. Les quantitats atorgades a l’Ajuntament de Canet de Mar són de  
6.375€. (Codi 18/Y/255687) i 6.764€.; (Codi 18/Y/254092) 
 
Les actuacions objecte de fons de prestació tenen un període d’execució comprés 
entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018.  
 
De conformitat amb la proposta de la Tinènça d’Alcaldia delegada d’Igualtat, 
Participació Ciutadana i Noves Tecnologies, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar els recursos econòmics “Finançament en l’àmbit de dones i 
LGTBI- Implementar el Pla d’Igualtat”  i “Finançament en l’àmbit de la Participació 
Ciutadana – Impuls a la Participació Ciutadana”, que estan destinats a tots els 
ajuntaments de la província de Barcelona. Les quantitats atorgades a 
l’Ajuntament de Canet de Mar són de  6.375€. (Codi 18/Y/255687) i 6.764€. 
(Codi 18/Y/254092) 
 
SEGON.- Facultar l’alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin 
relació amb el present acord. 
 
TERCER.- Comunicar la recepció de l’ajut  i a la Intervenció i Tresoreria 
Municipals. 
 
6.- APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LA PROVISIÓ 
DEFINITIVA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA 
D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, COM A FUNCIONARI DE CARRERA.  
 
A la plantilla de personal funcionari hi ha vacants dues places d’agent de la Policia 
Local.   
 
Atès que  la Junta de Govern Local de data 29  de novembre de 2017, va aprovar 
l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2017, que va ser publicada en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, de data 21 de desembre de 2017, en la que 
s’incloïa aquesta plaça. 
  
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data trenta d’agost de 
2018, que consta a l’expedient. 
 
Atès el salari brut anual, previst per aquest lloc de treball és de 27.513,23 €, la 
qual cosa suposa una cotització social a càrrec de l’empresa de 7.742,98 €. 
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Atès que en el projecte de pressupost general de l'Ajuntament de Canet de Mar, 
per a l’any 2018, a les partides 43 13300 12003, 43 13300 12100 i 43 13300 
12101, per vinculació hi ha consignació pressupostària suficient per assumir les 
despeses derivades d'aquest nomenament i a la partida 43 13300 16000, per 
assumir les quotes socials, derivades de la contractació abans esmentada. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases 
generals reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari 
de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de 
treball i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles 32 i següents del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les Entitats Locals, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada de Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar les bases per a la provisió definitiva, mitjançant concurs 
oposició lliure, pel nomenament com a funcionari de carrera d’una plaça d’agent 
de la Policia Local, pertanyent al grup C, subgrup C2, que s’adjunten com annex i 
aprovar la convocatòria del procés selectiu corresponent. 
 
SEGON: Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficiat de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
TERCER: Autoritzar la despesa derivada del punt anterior,  per a l’any 2018, pels 
imports que s’indiquen a les partides següents: 
 
Partida Concepte Import

43 13300 12003 Sou base 1.615,92 € 

43 13300 12100 Complement de destí 777,90 € 

43 13300 12101 Complement específic 2.023,80 € 

43 13300 16000 Seguretat Social 1.290,50 € 
 
QUART: Els pressupostos dels exercicis posteriors hauran de consignar el crèdits 
necessaris per assumir les despeses derivades de la contractació prevista en 
aquest acord.  
 
CINQUÈ: Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris 
en relació amb aquest acord. 
 
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE XARXA DE 
PLUVIALS AL CARRER JOSEP MÓRA DE CANET DE MAR. 
 
Atès que el carrer Josep Móra, que se situa de forma perpendicular al Passeig de 
la Misericòrdia i és el primer en rebre’n les aigües que hi circulen, no disposa de 
xarxa d’aigües pluvials de manera que, en cas de pluges intenses, tota l’aigua 
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pluvial que s’hi recull circula en superfície i acaba al Torrent dels Lledoners, que 
no està canalitzat. 
 
Atès que, després d’una inspecció a la xarxa d’aigües residuals del mateix carrer, 
s’ha comprovat que presenta un estat deficient, amb diversos forats que indiquen 
que el formigó de les canonades està força malmès, degut als sulfats típics de 
xarxes de clavegueram antigues fetes amb canonades de formigó sense 
resistència als sulfats i vist que aquesta mateixa patologia és la que va ocasionar 
esfondraments al carrer Nou i que va motivar-ne les obres de reurbanització. 
 
Atès que, amb l’objectiu d’iniciar les actuacions necessàries per a la construcció 
d’una xarxa d’aigües pluvials que condueixi les aigües que baixen pel Passeig de 
la Misericòrdia fins la Riera del Pinar, que es troba canalitzada, així com per a la 
renovació de la xarxa de clavegueram d’aquest tram, que es troba degradat, es 
disposa del Projecte de xarxa de pluvials al carrer Josep Móra de Canet de Mar, 
redactat pel senyor Josep Aleix Comas Herrera, i que ha tingut entrada al 
Registre general en data 28 d’agost de 2018 RE6197. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyera municipal, de data 30 d’agost de 
2018, que consta a l’expedient administratiu.  
 
Vist l’informe jurídic de la TAG d’Urbanisme, de data 31 d’agost de 2018, que 
consta a l’expedient administratiu.  
 
Atès que les despeses derivades de l’execució de les obres previstes al projecte 
estan previstes a la partida 21 15320 61900 del pressupost municipal de 
despeses per a l’any 2018. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i, de conformitat amb el que disposa 
l’article 37 del ROAS, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Obres i Serveis, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte de xarxa de pluvials al carrer Josep 
Móra de Canet de Mar, redactat pel senyor Josep Aleix Comas Herrera, enginyer 
de camins, canals i ports, amb un pressupost d’execució per contracte de 
quaranta-vuit mil tres-cents quinze euros amb seixanta-nou cèntims (48.315,69 
€), IVA inclòs.  
 
SEGON.- Sotmetre aquest projecte a informació pública pel termini de 30 dies, 
mitjançant publicació al BOPB, durant els quals es podran examinar i formular-hi 
les al·legacions pertinents. En cas que transcorregut aquest termini no s’hagin 
presentat al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament.  
 
La documentació corresponent es podrà consultar a les dependències municipals, 
al Servei d’Urbanisme de l’Àrea de Territori, en horari d’oficina, així com al web 
municipal (www.canetdemar.cat). 
  
TERCER.- Una vegada aprovat definitivament el projecte, de conformitat amb el 
que disposa l’article 38.2 del ROAS, s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
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Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Base 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes 
previstos a l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior 
mitjançant tècniques de mostreig i auditoria. 
 
8.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 20 AL 26 D’AGOST 
DE 2018 (NÚMEROS DEL 1175 AL 1191) 
 
Els membres assistents s’assabenten de la següent relació de Decrets: 
 

Núm. Data Títol 

DE1175/2018 20/08/2018 Aprovació factures F/2018/48 fase O 

DE1176/2018 22/08/2018 Resolució recurs de reposició MPM 

DE1177/2018 22/08/2018 Seqüència de Paradetes informatives de Canet Decideix 

DE1178/2018 22/08/2018 Petició refrigeri veïnal carrer Bonaire Instància 5896 

DE1179/2018 22/08/2018 Incoació expedient sancionador can Xandri 

DE1180/2018 22/08/2018 Inscripció al Registre d'entitats Associació de Debat Àgora Canet . 
Nr. 122 

DE1181/2018 22/08/2018 Incoació expedient sancionador Mar Blau 

DE1182/2018 23/08/2018 Inscripció parella estable RMC 

DE1183/2018 23/08/2018 Autorització funcionament Atraccions Gonzáles Diorrios, SL 

DE1184/2018 24/08/2018 Autorització Sopar de germanor veinal carrer Alba 01.09.2018 

DE1185/2018 24/08/2018 Requeriment deficiències activitat centre de tatuatges 

DE1186/2018 24/08/2018 Autorització OVP Fira d’Artesania 

DE1187/2018 24/08/2018 Tasques superior categoria Sr. ECM 

DE1188/2018 24/08/2018 Incoació sancionador lleu i greu guingueta GU-03 

DE1189/2018 24/08/2018 Incoació sancionador infracció molt greu guingueta GU-03 

DE1190/2018 24/08/2018 Reconeixement triennis mes d'agost 

DE1191/2018 24/08/2018 Rectificació nòmina mes de juny 2018 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
9.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós 
de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a 
l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i 
declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació 
en els termes següents. 
 
9.1- CONVOCATÒRIA 2/2018, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA, DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT ESPORTIU, PER 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I APROVACIÓ DE LES BASES 
ESPECÍFIQUES 
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Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018, 
va aprovar definitivament l’Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament 
de Canet de Mar. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 4 de juliol de 
2018, va aprovar la convocatòria de les subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a l’exercici 2018 a favor de les persones físiques i d’entitats 
públiques i privades que realitzin activitats d’utilitat pública o interès social, en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg, que compleixin els requisits generals i específics establerts en les bases, 
estiguin legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, 
recollides a l’Annex d’aquesta proposta. 
 
Atès que en data 24 d’agost es va publicar al BOP l’anunci d’aquest acord. 
 
Vist l’informe del tècnic municipal d’Esports que es transcriu a continuació: 
 

INFORME DE: ÀREA ESPORTS 
ASSUMPTE: INFORME BASES ESPECÍFIQUES DE LES SUBVENCIONS, 

segona convocatòria 
  
 
En relació a l’aprovació de la segona convocatòria per a les bases específiques per a les 
subvencions de l’àrea d’esports de Canet de Mar. 
 
Donat que hi ha hagut un error en la quantitat econòmica total publicada en la 
convocatòria de les subvencions d’esports aprovada en la Junta de Govern Local  del 
dia 4 de juliol de 2018 i sent el pressupost total de l’àrea de 32.300€ (trenta dos mil 
tres-cents euros) per a les subvencions d’esports. 
 
Donat que la quantitat aprovada en la sessió ordinària del dia 4 de juliol del 2018 és el 
50% del total, 16.150,00€ (setze mil cent cinquanta euros) i sent de l’interès de 
l’ajuntament i de l’àrea d’esports en concret de repartir a les entitats i associacions que 
presentin projectes amb les finalitats d’aquestes bases. 
 
Es proposa des de l’àrea d’esports obrir una segona convocatòria per al mateix import 
16.150,00€ (setze mil cent cinquanta euros).  

 
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 29 de l’esmentada ordenança, per a 
totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència 
competitiva s’han d’aprovar les bases específiques corresponents, que 
s’aprovaran conjuntament o prèviament a la convocatòria i atès que la Junta de 
Govern Local és l’òrgan competent per a la seva aprovació. 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que la 
desenvolupa. 
 
Vist l’informe d’intervenció que consta a l’expedient administratiu. 
 
Atès allò que es disposa als articles 239 a 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i als articles 118 i 119 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
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ens locals de Catalunya (ROAS) aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, de 
conformitat amb la proposta d’aquesta Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria 2/2018 de les subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a l’exercici 2018 a favor de les persones físiques i 
d’entitats públiques i privades que realitzin activitats d’utilitat pública o interès 
social, en l’àmbit esportiu que compleixin els requisits generals i específics 
establerts en les bases, estiguin legalment constituïdes i inscrites en el Registre 
Municipal d’Associacions, recollides a l’Annex d’aquesta proposta. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa derivada del punt anterior, per un import total de 
setze mil cent cinquanta euros (16.150,00 €), corresponents al 50% de l’import 
total de l’aplicació pressupostària de l’exercici 2018: 
 

PROGRAMA APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT (EN 
EUROS) A 

ESPORTS 52 34100 48200 16.150,00 220180009156 

- Activitats esportives continuades  11.000,00  

- Esdeveniments esportius puntuals  2.650,00  

- Esportistes individuals  2.500,00  

 
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al 
tauler d’anuncis, la web municipal i la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS) aquests acords, així com el contingut de la convocatòria, determinant que 
el termini màxim de presentació de sol·licituds serà de trenta dies naturals, 
comptadors des de l’endemà de la publicació al BOPB. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords a l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de 
Canet de Mar i a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 

ANNEX 
 

CONVOCATÒRIA 2/2018, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, 
DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT ESPORTIU, PER L’AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR, PER A L’EXERCICI 2018. 
 
Article 1.- Objecte, règim i finalitat de la convocatòria 
 
1.1.- Bases generals 
 
La present convocatòria es regeix per l’Ordenança municipal de subvencions, 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de gener de 
2018, i publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de data 2 de 
març de 2018 (en endavant, l’Ordenança). 
 
1.2.- Règim d’atorgament 
 



S/Amn 

 
13 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

L’atorgament de les subvencions derivades d’aquesta convocatòria s’efectuarà pel 
procediment de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les 
sol·licituds, a fi d’establir una prelació entre aquestes, d’acord amb els criteris de 
valoració establerts en la convocatòria de cada programa. 
 
1.3.- Objectius per àmbits 
 
Els projectes i actuacions per als quals se sol·liciti subvenció hauran de respondre 
a algun dels objectius següents: 
 
A) ESPORTS 

 
 Consolidar els agents que ofereixen serveis esportius a la població. 
 Fomentar la pràctica esportiva de competició, de base i/o federada. 
 Fomentar la pràctica d’altres activitats esportives de caràcter extraordinari 

amb la finalitat de potenciar el desenvolupament econòmic local, la 
cohesió social i que completin o supleixin els serveis de competència 
municipal en aquest àmbit o siguin d’interès públic local. 

 Garantir un nivell d’oferta que respongui a les necessitats i demandes del 
teixit social. 

 Procurar que els serveis i activitats esportives en les vessants educativa, 
recreativa, lúdica i competitiva arribin a tots els sectors de la població. 

 Facilitar l’accés a la pràctica esportiva d’aquells col·lectius, que per raons 
socioculturals i/o econòmiques, no hi accedeixin de forma habitual. 

 Potenciar el coneixement extern i la imatge de Canet de Mar. 
 

Article 2.- Requisits dels beneficiaris i forma d’acreditar-los 
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquesta convocatòria les 
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre, que 
realitzin activitats d’utilitat pública o d’interès social que fonamenten l’atorgament 
de la subvenció i que compleixin els requisits establerts a l’article 12 de 
l’Ordenança. 
 
La justificació per part de les persones o entitats del compliment dels requisits es 
pot fer pels mitjans establerts a l’apartat 8è de l’article 12 de l’Ordenança.  
 
Article 3.- Import màxim de la subvenció i compatibilitat amb altres 
subvencions 
 
3.1.- L’import màxim de la subvenció no podrà superar el 50% del pressupost 
total del projecte o activitat proposat, excepte en el cas de projectes o activitats 
emmarcades dins l’àmbit de Joventut, en què la subvenció podrà arribar a cobrir 
el cost total de l’activitat.  
 
3.2.- L’import màxim de subvenció no podrà superar els 6.000,00 euros per 
entitat.  
  
3.3.- Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d’altres subvencions 
per a la mateixa finalitat, provinents de qualssevol altres administracions o en 
públics o privats, amb el benentès que l’import total de les subvencions rebudes 
mai no podrà superar el cost de l’activitat subvencionada. 
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Article 4.- Les sol·licituds 
 
4.1.- Els interessats hauran de presentar a l’oficina de registre general la 
documentació següent, segons models facilitats a través de la pàgina web: 
 

a) Instància de sol·licitud, on es farà constar la identitat de la persona física o 
jurídica beneficiària de la subvenció; el programa i l’activitat per a la qual 
se sol·licita la subvenció, la identitat de qui subscriu la sol·licitud, i les 
dades de contacte i mitjà de notificació (Annex 1). 
Quan la beneficiària sigui una entitat, caldrà acompanyar certificat de 
l’acord de sol·licitud de subvenció (Annex 2). 
 

b) Acreditació de la personalitat:  
 Persones jurídiques: Fotocòpia del NIF, documentació acreditativa de la 

representació que ostenta el signant de la sol·licitud i còpia del seu DNI 
 Persones físiques: Fotocòpia compulsada del DNI 
 Agrupació de persones: Fotocòpia compulsada del DNI de tots els 

membres (només en cas de grups de fer o sense personalitat jurídica) 
 

c) Declaració responsable comprensiva de les següents manifestacions 
(Annex 3): 
 Que la documentació aportada al Registre Municipal d’Entitats manté la 

seva vigència 
 Que el/la beneficiari/ària es troba al corrent en el compliment de les 

obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, si n’hi haguessin 
 Que no es troba incurs en les prohibicions per obtenir la condició de 

beneficiari de subvencions 
 Indicació de les subvencions rebudes d’altres administracions públiques 

per a la mateixa finalitat, així com el compromís de comunicar a 
l’Ajuntament les que s’obtinguin en el futur 

 Compromís de complir les condicions i càrregues de la subvenció 
 

d) Memòria descriptiva del projecte o activitat, que inclogui una breu 
descripció d’aquest, el calendari d’execució, així com la previsió detallada 
de despeses i de les fonts de finançament. Es vetllarà per la utilització d’un 
llenguatge escrit i gràfic no sexista (Annex 4) 
 

e) Full de dades bancàries, indicant el compte al qual es transferirà l’import 
de la subvenció, cas de ser concedida (Annex 5) 
 

4.2.- Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri 
necessari ampliar la informació, es requerirà els sol·licitants que ho esmenin en el 
termini màxim i improrrogable de 10 dies, amb l’advertiment exprés que, passat 
aquest termini sense que el sol·licitant hagi complert el requeriment, se’l tindrà 
per desistit de la sol·licitud.  
 
4.3.- Reformulació de sol·licituds. Dins d’una mateixa convocatòria, els 
beneficiaris d’una subvenció, per raons justificades, podran sol·licitar la 
reformulació de les subvencions concedides, quan l’import de la subvenció de la 
proposta de resolució provisional sigui inferior a la que figura a la sol·licitud 
presentada. Aquesta reformulació haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que va 
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concedir la subvenció i, en tot cas, haurà de respectar l’objecte, els criteris de 
valoració i la resta de requisits previstos a les presents bases. 
 
Article 5.- Terminis  
 
5.1.- Sol·licitud 
 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar dins el termini de 30 dies 
naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
5.2.- Execució  
 
Les activitats susceptibles de rebre aquestes subvencions s’han de dur a terme 
dins del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018. 
 
Article 6.- Criteris ponderats de valoració de les sol·licituds 
 
6.1.- Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor 
valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats en aquestes bases.  
 
El total de la partida assignada es dividirà pel total dels punts resultants de la 
suma de totes les sol·licituds. El resultat d’aquesta divisió es multiplicarà pels 
punts obtinguts per cada projecte i donarà com a resultat la quantitat a percebre 
per a cada projecte.  
 
6.2.- L’òrgan competent per a la concessió procedirà al prorrateig de l’import 
global màxim destinat a les subvencions, entre els beneficiaris de la subvenció. 
 
6.3.- Els criteris ponderats de distribució de subvencions seran els següents: 
 
A) ESPORTS 

 
Criteris generals 

 
Màxim 50 punts 

 
a. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi 10 punts
 
b. Nombre de destinataris als quals va adreçada l’activitat 10 punts

 
c. Nombre de participants del municipi 10 punts

 
d. Dificultat d’executar-se sense la subvenció 10 punts

 
e.  Complementarietat amb l’exercici de les competències 

municipals 
10 punts

 
Criteris específics  

 
1. ACTIVITATS ESPORTIVES CONTINUADES 
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S’entén com a activitats esportives continuades aquelles que són de llarga 
durada, segons els calendaris de competició establerts per les corresponents 
federacions. 
 
Les entitats i associacions hauran de col·laborar en l’organització d’activitats i/o 
esdeveniments esportius del municipi i vetllar en tot moment en tot moment per 
difondre els valors implícits de l’esport. 
 
Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica i 
audiovisual el logotip i/o la col·laboració de l’ajuntament de Canet de Mar. 
 
Criteris de puntuació per a les activitats esportives continuades: 
 
NÚMERO EQUIPS               PUNTS 
(En esports individuals, s’entendrà equip el conjunt de 12 esportistes) 
Per cada equip en categoria de formació (fins categoria juvenil 18 anys)   10 
Per cada equip en categories superiors (a partir de categories júnior dels 18 anys)  05 
Per cada equip en categoria veterans (sempre i quan estigui en competició federada) 03 
Per cada equip en competició Nacional       01 
Per cada equip en competició Internacional      01 

 Aquest criteri es sumarà al punt 2.1.3. de les bases generals 
 
NÚMERO PARTICIPACIONS ESPORTIVES           PUNTS 
Per cada equip que realitza menys de 21 participacions anuals   03 
Per cada equip que realitza més de 21 participacions anuals   05 
 
NÚMERO ESPORTISTES PER ENTITAT          PUNTS 
Per cada 10 esportistes masculins       05 
Per cada 10 esportistes femenins       10 
Per cada esportista en discapacitat       10 
Per cada esportista becat per la pròpia entitat (mínim el 50% del total de la quota) 10 

 Aquest criteri es sumarà al punt 2.1.2. de les bases generals 
 
TÈCNICS AMB TITULACIONS OFICIALS          PUNTS 
Per cada tècnic titulat         05 
 
TÈCNICS AMB FORMACIÓ DEA i/o DESA (desfibril·lador)       PUNTS 
Per cada tècnic titulat amb la formació adient i actualitzada    02 
 
PERSONAL CONTRACTAT PER L’ENTITAT         PUNTS 
Per cada tècnic auxiliar         01 
Per cada tècnic amb categoria monitor       02 
Per cada tècnic amb categoria 2n grau       04 
Per cada tècnic amb categoria 1r grau o superior     05 
 
ORGANITZACIÓ D’ACTES i/o ESDEVENIMENTS PUNTUALS     PUNTS 
Per cada acte i/o esdeveniment puntual organitzat per l’entitat   08 
 
 
COL·LABORACIÓ EN ACTES ORGANITZATS PEL SERVEI D’ESPORTS    PUNTS 
De 2 a 5 col·laboradors i/o voluntaris       05 
De 6 a 10 col·laboradors i/o voluntaris       03 
Més de 10 col·laboradors i/o voluntaris       02 
 
2. ESDEVENIMENTS ESPORTIUS PUNTUALS. 
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S’entén per esdeveniments puntuals aquelles que es donen en un dia puntual o 
durant un termini de temps no superior a un mes (comptant els dies naturals). 
 
L’esdeveniment ha de mantenir un caràcter obert i participatiu per a membres 
que no formin part de l’entitat organitzadora de l’activitat. 
 
Els sol·licitants hauran de col·laborar en l’organització d’activitats i/o 
esdeveniments esportius del municipi i vetllar en tot moment en tot moment per 
difondre els valors implícits de l’esport. 
 
Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica i 
audiovisual el logotip i/o la col·laboració de l’ajuntament de Canet de Mar. 
 
Criteris de puntuació per a les activitats esportives puntuals: 
 
NIVELL DE PARTICIPACIÓ ALS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS  PUNTS 
Menys de 25 participants       06 
Entre 26 i 50 participants       07 
Entre 51 i 100 participants       08 
Entre 100 i 200 participants       10 
Més de 200 participants       15 
 
RAÓ I OBJECTIU DE L’ESDEVENIMENT     PUNTS 
Afavoreix la integració social       10 
Atent la igualtat de gènere       10 
Atent a la diversitat i/o relacions intergeneracionals    10 
Promou la solidaritat entre els participants així com altres grups i col·lectius 10 
Promou el respecte al medi ambient      10 
 
ALTRES COL·LABORACIONS DE LA REGIDORIA D’ESPORTS  PUNTS 
Quan la realització de l’activitat no genera despeses d’entarimats i megafonia     10 
Quan la realització de l’activitat no genera despeses de trofeus      10 
Quan la realització de l’activitat no genera despeses de sanitaris      10 
Quan la realització de l’activitat no genera despeses d’ambulància      10 
Quan la realització de l’activitat no genera despeses per la compra de material    10 
Quan la realització de l’activitat no genera despeses per l’ús de les instal·lacions 10 
 
TRADICIÓ ESPORTIVA DE L’ESDEVENIMENT    PUNTS 
Entre la 1a i 5a edició         15 
Entre 5 i 10 edicions         10 
Més de 10 edicions         05 
 
3. ESPORTISTES INDIVIDUALS. 

 
Ajuts per esportistes que participin de manera individual en competicions 
nacionals, estatals i internacionals i que representin al nostre poble així com en 
entrenaments o concentracions oficials especials per a la millora de les seves 
condicions individuals i que no es trobin incloses en cap altre programa municipal 
de subvencions. Caldrà disposar de llicència federativa vigent, tramitada per la 
Federació de la corresponent modalitat. 
 
Per a beneficiar-se de la subvenció, els esportistes individuals hauran de complir 
els requisits següents: 
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- Haver nascut a Canet de Mar i/o estar empadronat a Canet de Mar (mínim de 

4 anys de residència). També ho podran ser els esportistes d’un club de 
Canet de Mar que participin en competicions oficials. 

- No tenir cap tipus de llicència i/o contracte professional. 
- El/L’esportista haurà de col·laborar en l’organització d’activitats i/o 

esdeveniments esportius del municipi. 
- Vetllar en tot moment en tot moment per difondre els valors implícits de 

l’esport. 
- Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica i 

audiovisual el logotip i/o la col·laboració de l’ajuntament de Canet de Mar. En 
el cas de menors d’edat serà necessari d’oportú consentiment patern, matern 
o tutor legal. 

 
Els esportistes professionals i de gran ressò mediàtic no tindran dret a percebre 
aquesta subvenció. 
 
Criteris de puntuació per els esportistes individuals: 
 
RESULTATS ESPORTIUS       PUNTS 
Campionats o podis internacionals en proves federades   25 
Campionats o podis estatals en proves federades    20 
Campionats o podis nacionals en proves federades    15 
Campionats o podis comarcals en proves federades    10 
Altres campionats o podis en proves no federades    05 
Participació en proves d’especial interès     05 
 
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS PUNTS 
No realitza activitats a les instal·lacions esportives municipals   10 
De 0 a 5 hores setmanals d’ús       05 
Més de 5 hores setmanals d’ús       01 
 
MODALITAT         PUNTS 
Llicència federativa per a discapacitats      15 
Llicència federativa internacional      10  
Llicència federativa estatal       08 
Llicència federativa nacional       05  
 
Article 7.- Òrgans competents 
 
7.1.- Les sol·licituds de subvenció seran examinades per l’àrea d’Esports, que 
formularà els requeriments d’esmena que s’escaiguin, en els termes de l’article 
4.2 de la convocatòria. 
 
7.2.- El tècnic municipal elevarà la documentació presentada pels sol·licitants, 
juntament amb els informes que s’escaiguin, a l’òrgan col·legiat, que farà 
l’examen i la valoració de les sol·licituds i formularà la proposta de concessió de 
les subvencions a l’òrgan instructor, per a la seva aprovació. 
 
7.3.- La composició de l’òrgan col·legiat serà la següent: 
 
President: Interventor 
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Vocals: Tècnic/a de Benestar social 
  Tècnic/a de Cultura 
  Tècnic/a d’Educació 
  Tècnic/a d’Esports 
  Tècnic/a de Joventut 
 
Secretari: El de l’Ajuntament, o persona en qui delegui 
 
Instructor: TAG d’Urbanisme 
 
7.4.- L’òrgan competent per acordar la resolució de l’atorgament de les 
subvencions és la Junta de Govern Local. 
 
Article 8.- Termini de resolució i notificació 
 
8.1.- El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos, a 
comptar des de l’endemà de la finalització del termini per a la presentació de 
sol·licituds. 
 
8.2.- La manca de resolució expressa dins del termini anterior tindrà efectes 
desestimatoris. 
 
Article 9.- Forma de pagament 
 
9.1.- El 50 per cent de l’import de la subvenció atorgada es pagarà en forma de 
bestreta en el termini de 30 dies des de l’acord d’atorgament. L’import restant es 
pagarà dins els 30 dies posteriors a l’aprovació de la justificació de la subvenció. 
 
9.2.- En el supòsit que la subvenció no hagi estat justificada totalment amb els 
requisits que estableix l’article 10 d’aquestes bases i l’article 19 de l’Ordenança, 
l’import a abonar al beneficiari serà el corresponent a les quanties justificades 
correctament. 
 
Article 10.- Termini i forma de justificació 
 
10.1.- El termini per a la justificació de les despeses començarà a la finalització 
del projecte o actuació subvencionat i finalitzarà el 31 de gener de 2019. 
 
10.2.- La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació de la 
documentació que estableix l’article 19 de l’Ordenança. 
 
Article 11.- Esgotament de la via administrativa 
 
Aquesta resolució esgotarà la via administrativa i, contra aquesta només cap 
recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb 
el que estableix l’article 124 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, si s’escau, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
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Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent, d’acord amb el que estableixen els articles 
8.1 (modificat per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de modificació de 
la Llei orgànica del poder judicial), 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la interposició sense que s’hagi notificat la resolució- el termini per a la 
interposició de recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des 
de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat, 
d’acord amb el que estableix l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Disposició final 
 
En tot el no previst en aquesta convocatòria serà d’aplicació l’Ordenança 
municipal i la resta de disposicions legals aplicable en matèria de règim local pel 
que fa al procediment de subvencions públiques. 
 
9.2.- PROPOSTA ADJUDICACIÓ CONTRACTE PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN 
PROGRAMARI DE GESTIÓ ELECTRÒNICA D’EXPEDIENTS I GESTOR 
DOCUMENTAL. 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1083/2018, de data 23 de juliol, es  va resoldre 
aprovar l’expedient de contractació i aprovació dels plecs de clàusules del 
contracte per a la implantació d’un programari de gestió electrònica d’expedients i 
gestor documental a l’Ajuntament de Canet de Mar, amb un pressupost base de 
licitació de 147.015,00 €, IVA inclòs, per a tota la durada del contracte, això és 4 
anys.  
 
Segons consta al certificat emès per la secretària de la corporació en data 9 
d’agost d’enguany, durant el termini de presentació d’ofertes, s’han presentat les 
proposicions següents: 
 
1. Aytos Soluciones Informáticas, SLU  
2. Audifilm Grupoal Software, SL  
3. Servicios Microinformática, SA  
 
En data 9 d’agost de 2018, la Mesa de Contractació va efectuar l’obertura dels 
sobres A per a la qualificació prèvia de les pliques, requerint una esmena de 
documentació a l’empresa SEMIC, Servicios Microinformática SA, la qual va ser 
presentada dins de termini.  
 
En data 16 d’agost de 2018, la Mesa de Contractació va efectuar l’acta d’obertura 
dels sobres B presentats en el procediment obert, resultant el següent: 
 
 

a) Pel preu total del contracte: L’oferta econòmica de pressupost més baix 
rebrà 55 punts. La resta s’avaluaran d’acord amb la següent fórmula: 
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1. [ <preu més baix entre les ofertes presentades> ] 

Puntuació(i) = -------------------------------------------------------------- * 55 
i. [ <preu oferta (i)> ] 

 
El resultat de la valoració pel que fa a aquest criteri és el següent: 
 

 LICITADOR Oferta IVA 
exclòs 

Punts 

1 Aytos Soluciones Informáticas, SLU 110.408,26€ 55 
2 Audifilm Grupoal Software, SL 115.000,00€ 52,80 
3 Servicios Microinformática, SA 117.700,00€ 51,59 

 
b) Pel compliment dels requeriments funcionals i tecnològics opcionals 

recollits en la taula de l’Annex I del PPTP: fins a 21,6 punts 
 

 Si el requeriment s’ha de desenvolupar (D) i el licitador es 
compromet a materialitzar-lo, atorgarà 0,15 punts; en cas contrari 
0 punts. El desenvolupament s’ha de completar en els 9 mesos 
previstos per a la posada en producció del servei. 

 Si el requeriment està ja disponible (S), atorgarà 0,40 punts 
 

Num. 
Req Requeriments Aytos Audifilm Semic 

1 Permet definir tipologies d'expedient o 
procediment    

2 

Permet gestionar un "Procediment genèric", en el 
que es carreguen documents associats a un 
expedient sense que existeix una definició prèvia 
del fluxograma    

3 Permet definir metadades particulars per a cada 
tipologia d'expedient o procediment    

4 Permet generar documents a partir de plantilles    

5 
Permet alimentar una plantilla amb més d'una 
font de dades per generar múltiples documents 
(per exemple multi-notificació)    

6 
Permet signar un document simple o N 
documents en bloc electrònicament, tant 
generat/s com capturat/s    

7 Permet gestionar fluxos de signatura    

8 Permet definir fases o estats de tramitació per a 
cada tipus d'expedient    

9 Permet implementar fluxogrames que gestionin 
el progrés d'un procediment    

10 
Permet definir accions tipus a realitzar en els 
procediments (generar document, enviar 
comunicació, etc) 

0,4  0,4  0,4 

11 S’integra amb les notificacions / comunicacions 
electròniques via e-NOTUM      

12 Model comú de liquidacions i autoliquidacions    

13 Genera avisos per als usuaris que tenen accions 
pendents 0,4  0,4  0,4 

14 Permet aplicar a les metadades controls 
d'obligatorietat      

15 Permet aplicar a les metadades controls 
d'integritat i tipologia    
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16 Els controls de les metadades s'apliquen 
progressivament, no esperen a l'acció de submit 0,4  0,4  0,4 

17 Els missatges per a l'usuari es gestionen com a 
missatges emergents 0,4  0,4  0,4 

18 Existeix un control d'accions pendents per evitar 
que quedin accions o expedients "abandonats" 0,4  0,4  0,4 

19 Existeix un mecanisme per delegar o traspassar 
accions pendents (per evitar bloquejos)  0,4  0,4  0,4 

20 Disposa de la possibilitat d’integrar la gestió 
d’usuaris amb EACAT 0,4  0,4  0,4 

21 Permet programar avisos per terminis 0,4  0,4  0,4 

22 Disposa d’un aplicatiu tipus calendari electrònic 
(planning) transversal  integrat 0  0,4  0,15 

23 

Incorpora una eina de registre d'entrada de 
documents per a documents presentats 
electrònicament - garanteix que descarrega tots 
els documents 

     

24 Permet redistribuir a diverses persones o 
departaments      

25 Permet també el registre d'entrada de 
documents en suport paper    

26 Permet configurar els camps que s'informen en 
els registres d'entrada    

27 Permet classificar les entrades segons el Quadre 
de Classificació (QdC) 0,4  0,4  0,4 

28 Manté una base de dades de tercers a la que 
associar les entrades      

29 Incorpora controls en les entrades per identificar 
duplicitats 0,4  0  0,4 

30 
Permet tramitar entrades presencials com a 
documents electrònics, validats amb la signatura 
del funcionari 

0,4  0,4  0,4 

31 
Permet tramitar entrades presencials com a 
documents electrònics, validats amb signatura 
amb dades biomètriques 

0,4  0,4  0,15 

32 Ofereix una solució per segellar o tamponar 
còpies o generar rebuts d'entrada en paper      

33 
Ofereix una solució per generar rebuts d'entrada 
en suport electrònic (amb la opció d'imprimir-los 
amb CSV)    

34 

S’integra amb el Registre electrònic (E/S)  
mitjançant el registre unificat (MUX). Inclou tant 
l'opció de MUX registre com el MUX descàrrega 
de documentació    

35 
S’integra amb Via Oberta per incorporar la 
documentació interoperable directament a 
expedient 

0,15  0,4  0,15 

36 Permet que diverses unitats de registre treballin 
contra un únic registre central 0,4  0,4  0,4 

37 Ofereix un mecanisme per a la gestió de les 
sessions dels òrgans col·legiats      

38 
Facilita la creació de l'ordre del dia de les 
sessions, a partir de les propostes d'acord 
presentades per les àrees    

39 Facilita la creació de l'acta de la sessió, a partir 
de les propostes    

40 Facilita la comunicació / notificació de les 
resolucions, a partir de l'acta de la sessió    

41 
Permet la gestió de diversos tipus d'òrgans 
col·legiats, i la comunicació de propostes entre 
ells 

0,4  0,4  0,4 
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42 Permet la creació de propostes de decret, a 
partir de propostes de resolució      

43 Tauler d'edictes els anuncis dels òrgans 
unipersonals i col·legiats 0,4  0,4  0,4 

44 Permet donar compte dels decrets al Ple 0,4  0,4  0,4 

45 
Disposa d'una carpeta o accés pels regidors per a 
la consulta de la documentació de les ordres del 
dia 

0,15  0,4  0,4 

46 Gestiona la signatura del decret per diverses 
persones      

47 Gestiona la numeració dels decrets de manera 
centralitzada      

48 Disposa com a mínim d'un formulari bàsic de 
registre general / Instància genèrica    

49 Incorpora una eina de registre d'entrada de 
documents    

50 Permet publicar formularis per iniciar tràmits 
online    

51 Ofereix funcionalitats de signatura electrònica 
per al ciutadà    

52 Ofereix un entorn per a fluxos de signatura / 
porta-signatures per a tercers 0  0,4  0,4 

53 Incorpora una solució de seu electrònica 0,4  0  0,4 

54 Perfil de contractant 0,4  0,4  0,4 

55 TPV virtual 0,4  0,4  0,4 

56 Disposa d'una eina de portal del ciutadà / 
Carpeta ciutadana      

57 Disposa d'una eina de portal de relació amb 
empreses 0  0,4  0,4 

58 Permet definir diferents tipus d'usuaris i rols      

59 Permet definir grups/taules d'usuaris      

60 Permet associar permisos als usuaris sobre les 
tipologies d'expedient i les accions    

61 Multi-entitat - permet a un usuari treballar amb 
diverses entitats que siguin clients de l'eina 0,4  0,4  0,15 

62 Permet declarar un expedient com a confidencial 0,4  0,15  0,15 

63 Permet gestionar usuaris externs amb permisos 
limitats      

64 Es registren les operacions que els diferents 
usuaris fan en el sistema.    

65 Es pot configurar quines accions queden 
registrades 0  0  0 

66 
Es poden obtenir informes de manera senzilla 
sobre les accions realitzades per un usuari o 
sobre un objecte del sistema.      

67 Els criteris d'auditoria compleixen amb el que 
requereix la LOPD i el seu Reglament    

68 Es poden establir nivells de seguretat diferents 
alt, mig i baix 0,4  0,4  0 

69 Possibilitat de configuració multi-entitat      

70 Ús eines ofimàtiques més habituals, almenys 
LibreOffice i Microsoft Office    

71 Possibilitat de configuració multi-idioma 0,4  0,4  0,4 

72 Creació d'expedients      

73 Ofereix un mecanisme centralitzat de numeració 
d'expedients.    
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74 
Permet configurar el sistema de numeració 
d'expedients (patró de numeració, divisió en 
sèries)    

75 Arrossegar el nivell de seguretat des de l'inici, 
associat a la classificació 0,4  0,4  0,4 

76 Existeix un control sobre la unicitat del número 
d'expedient 0,4  0,4  0,4 

77 Incorporació de documents elaborats amb la 
pròpia eina      

78 Incorporació de documents d'altres fonts    

79 Gestiona diverses versions dels documents 0,4  0,4  0,4 

80 Gestió i manteniment d'un quadre de 
classificació documental      

81 Classificació de la documentació contra el QdC    

82 No existeix límit al número de nivells del quadre 0,4  0,4  0,4 

83 Definició i aplicació de polítiques d'accés 
(vinculades al QdC)      

84 Tancament i foliat d'expedients    

85 Permet indexar expedients no tancats (per 
exemple per la seva exportació)    

86 
Permet informar les metadades de documents en 
paper per mantenir expedients híbrids (inclòs 
metadades particulars del paper).    

87 Definició i aplicació de polítiques de disposició 
(vinculades al QdC)    

88 
Les polítiques de disposició es poden definir per 
un usuari no tècnic (i.e. No requereixen 
programació)    

89 Tramitar expedients d'eliminació    

90 Manté un registre d'eliminacions de 
documentació    

91 Integració a i-ARXIU de CAOC    

92 

Possibilitat d'implementar altres tipus de 
polítiques d'aplicació automatitzada (control de 
formats, control de signatures en risc de 
caducitat, control de completesa de metadades) 

0,4  0,4  0,4 

93 Disposa d’un mòdul de gestió dels expedients 
paper 0  0,4  0 

94 Integració amb eines ofimàtiques per incorporar 
automàticament documents 0  0  0,4 

95 Ofereix mecanisme de compulsa de documents 
electrònics      

96 Permet la compulsa automàtica (signatura de la 
còpia amb un segell electrònic) 0,4  0,4  0,4 

97 Etiquetes QR 0  0,15  0,4 

98 Permet aplicar OCR als documents digitalitzats 0  0,15  0,4 

99 Ofereix mecanisme per generar impressions 
segures amb codi CSV o similar      

100 Ofereix un portal de validació de codis CSV      

101 Permet exportar documents i expedients 
complint les regles de format ENI  

 
 

102 Exercir drets ARCO 0,4  0  0,4 

103 Emmagatzema internament documents i 
expedients complint les regles de format ENI 0,4  0,4  0,4 

104 
Manté una llista de formats admesos i permet 
rebutjar els que no compleixin – aquesta llista es 
podrà actualitzar  
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105 Permet generar documents PDF i PDF/A     

106 Treball amb tots tipus de formats (en concret 
amb formats de programari lliure)  

 
 

107 Permet convertir automàticament formats no 
admesos a formats admesos 0  0  0,4 

108 Completa automàticament les metadades sobre 
format i versió dels documents 0,4  0,4  0 

109 No hi ha límit a la mida dels arxius que es poden 
intercanviar 0,4  0,4  0,4 

110 Generar signatures attached en documents PDF      

111 
Validar signature attached en documents PDF. Es 
gestiona el manteniment d'aquesta signatura 
com les que s'han generat a la casa.    

112 Permet incorporar segells de temps    

113 Completar signatures en PDF fins a PADES-T o 
PADES-LTV    

114 Generar i validar signatures attached en altres 
formats (doc, open office) 0  0  0 

115 Generar signatures detached en formats XAdES i 
PKCS7      

116 Validar signatures detached en formats XAdES i 
PKCS7    

117 Completar signatures detached fins a XAdES-A    

118 Genera avisos quan s'acosta la data de caducitat 
de les signatures electròniques 0,4  0,4  0,4 

119 Ofereix solucions per al ressegellat de signatures 
electròniques 0,4  0,4  0,15 

120 Permet la cerca de documents i expedients per 
les seves metadades      

121 Permet la cerca de documents i expedients per 
text complet    

122 Filtra les cerques en funció dels permisos d'accés 
dels usuaris 0,4  0,4  0,4 

123 Permet cerca semàntica sobre el text complet 0  0  0 

124 
Permet generar informes que identifiquin 
volumetria de cada tipus de tràmit, per tipologies 
o per usuaris.      

125 Permet generar informes sobre tramitació: 
temps mig de tramitació, colls d'ampolla, etc.    

126 
Ofereix un entorn electrònic per a la publicació 
d'informació en compliment de la Llei de 
Transparència 

0,4  0  0,4 

127 Permet oferir a un usuari accés temporal a un 
expedient específic      

128 
Ofereix mecanismes per a l'exportació de la 
informació rellevant per al compliment de la Llei 
de Transparència 

0,4  0,4  0,4 

129 
Permet la navegació com a usuari amb els 
principals navegadors (Internet Explorer, Firefox, 
Chrome)      

130 Permet operar a través de terminal mòbil 0,4  0,4  0,4 

131 Permet definir els nostres propis expedients      

132 Permet definir el nostre propi Quadre de 
Classificació    

133 Permet definir els nostres propis fluxes de 
tramitació    

134 Les plantilles i formularis són personalitzables 
per a la corporació    
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135 Les pàgines i aspecte visual són personalitzables 
i inclouen els emblemes de la corporació    

136 
Les personalitzacions es fan a nivell de 
configuració i per tant s'absorbeixen 
automàticament en noves versions del producte    

137 
L'estructura dels documents i expedients 
s'emmagatzemen en un format que permet la 
seva exportació a una altra eina    

138 
Les dades descriptives dels expedients 
s'emmagatzemen en un format que permet la 
seva exportació    

139 El sistema incorpora una eina específica 
d'exportació de documents i metadades 0,15  0,4  0,4 

140 La informació d'auditoria i històric també es 
migra en el moment de l'exportació 0  0,4  0,4 

 TOTAL 16,05 17,25 17,7 

 
c) Pels elements de valor afegit o millores de caràcter tecnològic: fins a 14 

punts. Es valorarà dins d’aquest apartat el subministrament per part del 
licitador de components, mòduls o funcionalitats que, excedint les 
requerides en el Plec de prescripcions tècniques (tant imprescindibles com 
opcionals d’acord amb la taula de l’Annex I) impliquin una millora en la 
usabilitat o les funcionalitats de l’eina. 

 
 Per la inclusió de mòduls i elements addicionals: Fins a 9 punts, en 

funció de les funcionalitats ofertades:  
 

o Porta-signatures multi-navegador i dispositiu que permet la 
signatura de documents electrònics amb tableta i mòbil: 1,5 
punts 

 
o Utilització de programari lliure per al Gestor Documental:  Fins 

a 3 punts 
 Per GD-Matrix, llicenciat com a programari lliure de 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat: 3  punts 
 Per Alfresco: 2  punt 
 Per altres programari lliure: 1 punt 

 
o Nombre d’usuaris concurrents: Fins 1,5 punts 

 Entre 80 i 85 usuaris: 0,5 punt 
 Entre 85 i 90 usuaris:  1 punt 
 Més de 90 usuaris: 1,5 punt 

 
o Ampliació d’espai en disc: Fins a 3 punts 

 Per cada 50GB addicionals: 0,5 punts 
 

 Per a les integracions que s’han identificat com a opcionals a 
l’apartat 6.4 del Plec de prescripcions tècniques: Fins a 3 punts. - 
Per cada nova integració: 0,5 punts 

 
 Per disposar de certificacions de seguretat: Fins a 2 punts.  

o Certificació de compliment del ENS per a la tramitació 
d’expedients electrònics: 1 punt  



S/Amn 

 
27 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

o Certificació de seguretat associada a altres estàndards de 
seguretat (com ara la ISO 27001): 1 punt 

 
Porta-signatures multi-navegador i dispositiu que permet la signatura de 
documents electrònics amb tableta i mòbil: 
 
 LICITADOR Porta-signatures 

multinavegador 
Punts 

1 Aytos Soluciones Informáticas, SLU SÍ 1,5 
2 Audifilm Grupoal Software, SL SÍ 1,5 
3 Servicios Microinformática, SA SÍ 1,5 
 
Utilització de programari lliure per al Gestor Documental: 
 
 LICITADOR GDMatrix Alfresco Altre Total 
1 Aytos Soluciones Informáticas, SLU 0 2 0 2 
2 Audifilm Grupoal Software, SL 3 0 0 3 
3 Servicios Microinformática, SA 0 2 0 2 
 
Nombre d’usuaris concurrents: 
 
 LICITADOR Usuaris Punts 
1 Aytos Soluciones Informáticas, SLU IL·LIMITAT 1,5 
2 Audifilm Grupoal Software, SL 100 1,5 
3 Servicios Microinformática, SA 90 1 
 
Ampliació d’espai en disc: 
 
 LICITADOR Ampliació espai Punts 
1 Aytos Soluciones Informáticas, SLU  0 
2 Audifilm Grupoal Software, SL  0 
3 Servicios Microinformática, SA 300 GB 3 
 
Integracions que s’han identificat com a opcionals a l’apartat 6.4 del Plec de 
prescripcions tècniques: 
 
 LICITADOR Integracions Punts 
1 Aytos Soluciones Informáticas, SLU 6 3 
2 Audifilm Grupoal Software, SL 6 3 
3 Servicios Microinformática, SA 6 3 
 
Disposar de certificacions de seguretat: 
 
 LICITADOR Certificació 

compliment ENS 
Certificació 
seguretat 

Total 

1 Aytos Soluciones Informáticas, SLU 1 1 2 
2 Audifilm Grupoal Software, SL 1 1 2 
3 Servicios Microinformática, SA 0 1 1 
 

d) Per les millores relatives a l’organització i execució del contracte: fins 9,40 
punts 

 
 La inclusió en el contracte del modelatge i implementació d’altres 

procediments no requerits. Fins a 4’40 punts (0,40 punts per 
procediment que efectivament l’Ajuntament pugui tramitar amb la 
nova eina). 
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 La reducció de terminis d’execució de les fases I,II i III (fins a 6 

mesos d’execució com a mínim): Fins a 3 punts 
 

o 3 mesos de reducció:  3 punts 
o 2,5 mesos de reducció: 2,5 punts 
o 2 mesos de reducció:  2 punts  
o 1,5 mes de reducció: 1,5 punts 
o 1 mes de reducció:  1 punt 

 
 Nombre de sessions de formació i implantació: Fins a 2 punts. 

o Per cada jornada addicional de formació:  0,5 punts 
 
Inclusió en el contracte del modelatge i implementació d’altres procediments no 
requerits: 
 
 LICITADOR Nombre de 

Procediments 
Punts 

1 Aytos Soluciones Informáticas, SLU 11 4,4 
2 Audifilm Grupoal Software, SL 3 1,2 
3 Servicios Microinformática, SA 10 4 
 
Reducció de terminis d’execució de les fases I,II i III: 
 
 LICITADOR Mesos Punts 
1 Aytos Soluciones Informáticas, SLU 3 3 
2 Audifilm Grupoal Software, SL 0 0 
3 Servicios Microinformática, SA 3 3 
Nombre de sessions de formació i implantació: 
 
 LICITADOR Jornades addicionals Punts 
1 Aytos Soluciones Informáticas, SLU 4 2 
2 Audifilm Grupoal Software, SL 4 2 
3 Servicios Microinformática, SA 4 2 
 
Puntuació total  
 
 LICITADOR Punts 
1 Aytos Soluciones Informáticas, SLU 90,45 
2 Audifilm Grupoal Software, SL 84,25 
3 Servicios Microinformática, SA 89,79 
 
A la vista de l’anterior valoració,  la mesa de contractació va acordar per 
unanimitat elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte 
a favor de la mercantil AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS,SLU atès que ha 
estat el licitador que ha presentat l’oferta amb millor relació qualitat-preu i que 
s’ajusta al que es disposa al plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars que regeixen el present contracte. 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1174/2018, de data 17 d’agost d’enguany, es 
va requerir a la mercantil Aytos Soluciones Informáticas, SLU, per tal que en el 
termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció del 
requeriment, acredités la solvència econòmica i financera, i tècnica o professional 
de conformitat amb el que es disposa a la clàusula 11 del Plec de clàusules 
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administratives particulars que regeixen aquest contracte, així com aportés a les 
oficines municipals la documentació administrativa relacionada a la clàusula 12 
del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquest contracte, i 
la documentació justificativa de disposar dels mitjans que s’hagués compromès a 
adscriure a l’execució del contracte, com també acredités la constitució, a 
disposició de la Tresoreria municipal, d’una garantia definitiva, xifrada en 
5.520,41 €. 
 
Dins del termini atorgat a l’efecte la mercantil Aytos Soluciones Informáticas, SLU 
ha dipositat la garantia definitiva mitjançant aval de Bankinter núm. 0422375 per 
import de 5.520,41 €, i ha aportat tota la documentació administrativa requerida. 
 
En data 3 de setembre d’enguany, la Mesa de Contractació va efectuar l’acta de 
valoració de la documentació requerida, considerant que la Mercantil Aytos 
Soluciones Informáticas, SLU, acredita els requisits de solvència econòmica i 
financera i tècnica i proposant  a l’òrgan de contractació l’adjudicació de 
l’expedient de contractació del servei de plataforma de gestió electrònica 
d’expedients i gestor documental amb els serveis de manteniment i suport a 
l’Ajuntament de Canet de Mar a favor de la mercantil Aytos Soluciones 
Informáticas, SLU. 
 
Vista la conformitat de l’interventor municipal. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que disposa 
l’article 150.3 LCSP, es proposa a la Junta de Govern Local que prengui els acords 
següents: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte mitjançant modalitat SAAS d’un servei de 
plataforma de gestió electrònica d’expedients i gestor documental amb els servei 
de manteniment i suport a l’Ajuntament de Canet de Mar, a la mercantil Aytos 
Soluciones Informáticas, SLU amb CIF núm. B41632332, pel preu de 110.408,26 
€, IVA del 21% exclòs, el qual puja 23.185,73 €, per una durada de 4 anys, sense 
possibilitat de pròrroga, amb subjecció al PCAP, al PPTP i a l’oferta presentada, 
així com a les millores proposades en pel propi licitador, que es descriuen a 
continuació: 
 

 Porta-signatures multi-navegador i dispositiu que permet la signatura de 
documents electrònics amb tableta i mòbil. 

 Utilització de programari lliure per al Gestor Documental, per Alfresco. 
 Nombre d’usuaris concurrents il·limitats. 
 Ampliació d’espai en disc. 
 6 integracions noves, de conformitat amb les millores ofertades: 

- Gestor d’informació d’Activitats (GIBA-DIBA) 
- eTauler (AOC) 
-  Registre Públic de contractes (Junta consultiva de Contractació) 
-  Licitació electrònica (PSCP-AOC) 
-  Publicació en butlletins oficials (BOPB, DOGC, BOE, DOUE) 
-  Portal de transparència i Seu electrònica (AOC) 

 Disposar de les certificacions de compliment del ENS per a la tramitació 
d’expedients electrònics i de seguretat associada a altres estàndards de 
seguretat (com ara la ISO 27001). 
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 Incloure el modelatge i implementació d’11 procediments a escollir d’una 
llista, de conformitat amb les millores ofertades. 

 Execució del contracte amb una reducció de 3 mesos en els terminis 
d’execució de les fases I,II i III previstos en el PCAP. 

 Realització de 4 jornades addicionals de formació. 
 
SEGON.- D’acord amb el que disposa l’article 62 de la LCSP, es nomena com a 
responsable del contracte el tècnic informàtic, Sergi Cantón Gavilán. Les seves 
funcions seran les següents: 
 

 Inspeccionar el servei objecte del present contracte. 
 Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació dels 

servei. 
 Elevar a l’òrgan de contractació la  iniciativa per a l’actuació de potestats 

administratives o la presa d’altres mesures. 
 Proposar a l’òrgan de contractació les modificacions de contracte que 

consideri necessàries. 
 Conformar les factures i albarans acreditatius del servei  presentats per 

l’empresa adjudicatària. 
 Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui  

transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 
 Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci l’òrgan de contractació 

i el cap de la unitat administrativa responsable de l’execució del contracte. 
 Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa adjudicatària. 
 Formalitzar l’acta de recepció del servei. 

 
TERCER.- Disposar la despesa de 9.741,22 €amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 14 92000 20900 del vigent pressupost ordinari per a l’any 
2018 (Doc. D núm. 220180009117).       
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit 
suficient per poder atendre el pagament del seu preu, en concret: 
 

- Exercici 2019: 33.398,50 € (doc. AD núm. 220189000026) 
- Exercici 2020: 33.398,50 € (doc. AD núm. 220189000026) 
- Exercici 2021: 33.398,50 € (doc. AD núm. 220189000026) 
- Exercici 2022: 23.657,27 € (doc. AD núm. 220189000026) 

 
Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 
del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per a 
exercicis posteriors, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
 
QUART.- Requerir a l’adjudicatari per a que procedeixi a la formalització del 
contracte en el termini de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació 
de la present resolució. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a tots els licitadors presentats i publicar la 
formalització en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SISÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa tant 
per requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte 
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com per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present 
acord. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes 
previstos en l’article 219.2 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior 
mitjançant tècniques de mostreig i auditoria.  
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 17.30 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       L’alcaldessa  
   
 


