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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 10 D’OCTUBRE 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: 17.25 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa acctal. 

 
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 3.10.18  
2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació relació ajuts socials puntuals 
4) Aprovació justificació subvenció convocatòria 1/2017, presentada per les 

entitats de l’Àrea d’Esports 
5) Aprovació justificació subvenció convocatòria 1/2017, presentada per les 

entitats de l’Àrea de Benestar Social 
6) Aprovació parcial justificació subvencions convocatòria 1/2017, presentada 

per les entitats de l’Àrea de Benestar Social 
7) Atorgament llicència d’obres a la Sra. xxx, per a la instal·lació d’una 

variant elèctrica de baixa tensió, efectuada per Elecnor, SA, al carrer Mas 
Muní, XX de Canet de Mar 

8) Atorgament llicència d’obres a ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, 
SL, per a la instal·lació d’una xarxa de comunicacions a l’Av. Dr. Fleming-
Ronda Sant Jordi i Camí de la Figuera al terme municipal de Canet de Mar 

9) Adhesió a l’acord marc d’equipament informàtic i els serveis de 
manteniment amb destinació a les Entitats Locals de Catalunya i 
adjudicació del contracte de subministrament de dos portàtils per l’Àrea 
d’Educació i Promoció Econòmica 

10) Donar compte de la relació de decrets del 24 al 30 de setembre de 2018 
(números del 1297 al 1363) 
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11) Precs i preguntes 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 3.10.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 3 d’octubre 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 
 
No se’n presenten 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/41/2018 de data 10 d’octubre de 2018 
per import de  1.276,61 € 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: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/41/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
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RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/41/2018 

 

data: 10-10-18 
 

   
 

  NÚM Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

208 Xxx    Material escolar/llibres 240,00€ Col.legi Ygleias                         F08981904 
209 Xxx    Material escolar/llibres 175,60€ Llibreria Traços                        77531241N 
210 Xxx    Subministraments/llum 238,58€ Endesa Energia XXI SLU           B82846825 
211 Xxx    Material escolar/llibres 120,00€ El mateix                                41028037Q 

212 Xxx 
     
Subministraments/aigua/llum 149,39€ El mateix                                 47873581R 

213 Xxx Material escolar/llibres 80,00€ El mateix                                 46125295Z 
214 Xxx Subministraments/llum 131,32€ Endesa Energia SAU                 A81948077 
215 Xxx Subministraments/llum 85,03€ Iberdrola Clientes SAU              A95758389 
216 Xxx Subministraments/aigua 57,29€ SOREA                                    A08146367 

 TOTAL 
 
   1.276,61€  

 
 

      
      

SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- 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.- ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2017, PRESENTADA PER L'ENTITATS DE L’ÀREA 
D’ESPORTS. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 8 de març de 2017 va aprovar la 
convocatòria 1/2017, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en 
els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, 
lúdic, festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per 
l’exercici 2016, establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les 
subvencions a atorgar, en funció de les finalitats. 
 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que féu l’òrgan col·legiat previst 
en l’ordenança general de subvencions, i tot i l’informe desfavorable 
d’Intervenció, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 20 de desembre de 
2017, va aprovar per via d’urgència l’atorgament de les subvencions previstes en 
la convocatòria 1/2017. 
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Nom entitat Projecte sol·licitud subvenció NIF Import atorgat 

CLUB PATINATGE ARTISTIC Llicències/taxes i organització proves G60325560 1.340.45 € 

 
En data 19 de juliol de 2018 en núm.de registre de sortida 2485 es va notificar el 
decret núm. 1012/2018 de 16 de juliol, a l’entitat Club Patinatge Artístic Canet, 
amb la resolució del punt tercer amb el següent detall,  
 
“SEGON.- Incoar expedient de revocació parcial i reintegrament dels imports 
concedits per acord de la Junta de Govern de 20 de desembre de 2017, i que no 
s'han justificat correctament, segons el següent detall: 
 
A) Imports a revocar i reintegrar 

Nom d’entitat Nif Projecte 
Import a 

revocar 
Import a 

reintegrar 
CLUB PATINATGE 
ARTISTIC G60325560 

Llicències/taxes i 
organització proves 171,21 € 0,00 

 
B) Incompliments que motiven el procediment de reintegrament 
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció Observacions 

CLUB 
PATINATGE 
ARTISTIC 

G60325560 Llicències/taxes i 
organització proves 

S’han pogut verificar 2.431,49 € de 
despeses presentades. 
Respecte als ingressos presenten 
certificat de la presidenta fent referència 
a les quotes i la subvenció. 

 
TERCER.- Concedir a les entitats beneficiàries incloses en el procediment de 
revocació parcial i reintegrament un termini de 15 dies per efectuar al·legacions o 
aportar els documents que estimi oportuns.” 
 
Atès que l’entitat, Club Patinatge Artístic  Canet, amb NIF G60325560, ha 
presentat instància al registre d’entrada d’aquest Ajuntament amb núm. 
d’entrada 5537, de data 30 de juliol de 2018. 
 
Vist informe del tècnic d’esports de data 31 d’agost de 2018. 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
A) Amb caràcter general: 
• Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 
2/2004, de 5 de març. 
• Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 
30 de maig de 2008, pel qual es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 
147 de la Llei General Pressupostària, respecte a l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 
• Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
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B) Amb caràcter específic: 
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local. 
• Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
• Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions. 
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la general de subvencions. 
• Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu o qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de Canet de Mar, aprovada pel Ple 
en data 25 de març de 2004. 
 
Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, 
 
De conformitat amb la proposa de la Regidoria delegada d’esports, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la justificació presentada per l’entitat Club Patinatge Artístic 
Canet, amb NIF G60325560, corresponent a subvenció ordinària de la 
convocatòria 1/2017 de programa d’esports, atorgades per acord de Junta Local 
de 20 de desembre de 2017. 
 
SEGON.- Estimar les al·legacions presentades per l’entitat, Club Patinatge Artístic 
Canet, amb NIF G60325560 i arxivar l’expedient de revocació. 
 
TERCER.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  la 
base 12 de la convocatòria 1/2017, procedeixin al pagament de la quantitat de 
171,21 € pendent de satisfer. 
 
QUART.- Notificar el present decret a l’interessat i comunicar als departaments 
d’Esports i Tresoreria.  
 
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.  
 
5.- ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 1/2017, PRESENTADA PER LES ENTITATS DE L’ÀREA DE 
BENESTAR SOCIAL. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 8 de març de 2017 va aprovar la 
convocatòria 1/2017, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en 
els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, 
lúdic, festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per 
l’exercici 2016, establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les 
subvencions a atorgar, en funció de les finalitats. 
 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que féu l’òrgan col·legiat previst 
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en l’ordenança general de subvencions, i tot i l’informe desfavorable 
d’Intervenció, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 20 de desembre de 
2017, va aprovar per via d’urgència l’atorgament de les subvencions previstes en 
la convocatòria 1/2017. 
 

Nom entitat Projecte sol·licitud 
subvenció NIF Import 

atorgat 

APSOCECAT ASSOCIACIÓ CATALANA 
PRO PERSONES AMB SORDCEGUESA 

POSEM MANS A LA 
SORDCEGUESA 

G61931893 675,22 € 

 
En data 31 de juliol amb núm.de registre de sortida 2847/2018 es va notificar 
l’acord de Junta de data 18 de juliol de 2018, a l’entitat Associació Catalana Pro 
persones amb Sordceguesa, amb la resolució del punt tercer amb el següent 
detall,  
 
“SEGON.- Incoar expedient de revocació parcial i reintegrament dels imports 
concedits per acord de la Junta de Govern de 20 de desembre de 2017, i que no 
s'han justificat correctament, segons el següent detall: 
 
A) Imports a revocar i reintegrar 
Nom d’entitat Nif Projecte Import a revocar 
"APSOCECAT ASSOCOIACIÓ 
CATALANA PRO PERSONES AMB 
SORDOCEGUESA   

G61931893 Posem mans a la sordceguesa 325,23 € 

 
B) Incompliments que motiven el procediment de reintegrament 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció Observacions 

APSOCECAT ASSOCOIACIÓ 
CATALANA PRO PERSONES 
AMB SORDOCEGUESA 

G61931893 Posem mans a la 
sordceguesa 

S'ha pogut verificar 700 € de 
despeses presentades. 
No presenten publicitat 

 
TERCER.- Concedir a les entitats beneficiàries incloses en el procediment de 
revocació parcial i reintegrament un termini de 15 dies per efectuar al·legacions o 
aportar els documents que estimi oportuns.” 
 
Atès que l’entitat, Associació Catalana Pro persones amb Sordceguesa amb NIF 
G61931893 , ha presentat instància al registre d’entrada d’aquest Ajuntament 
amb núm. d’entrada 5748/2018, de data 6 d’agost. 
 
Vist informe de la Coordinadora de Serveis Socials de data 17 de setembre de 
2018. 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
A) Amb caràcter general: 
• Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 
2/2004, de 5 de març. 
• Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 
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30 de maig de 2008, pel qual es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 
147 de la Llei General Pressupostària, respecte a l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 
• Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
B) Amb caràcter específic: 
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local. 
• Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
• Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions. 
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la general de subvencions. 
• Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu o qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de Canet de Mar, aprovada pel Ple 
en data 25 de març de 2004. 
 
Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la justificació presentada per, l’Associació Catalana Pro 
persones amb Sordceguesa amb NIF G61931893, corresponent a subvenció 
ordinària de la convocatòria 1/2017 de programa de benestar social, atorgada per 
acord de Junta Local de 20 de desembre de 2017. 
 
SEGON.- Estimar les al·legacions presentades per l’entitat, Associació Catalana 
Pro persones amb Sordceguesa amb NIF G61931893 i arxivar l’expedient de 
revocació. 
 
TERCER.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  la 
base 12 de la convocatòria 1/2017, procedeixin al pagament de la quantitat de 
325,23 € pendent de satisfer. 
 
QUART.- Notificar el present acord a l’interessat i comunicar als departaments de 
Benestar Socials i Tresoreria.  
 
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. 

 
6.- ASSUMPTE: APROVACIÓ PARCIAL DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES 
SUBVENCIONS DE LA CONVOCATÒRIA 1/2017, PRESENTADA PER LES 
ENTITATS DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 8 de març de 2017 va aprovar la 
convocatòria 1/2017, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en 
els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, 
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lúdic, festiu, o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per 
l’exercici 2016, establint els crèdits pressupostaris i la quantitat màxima de les 
subvencions a atorgar, en funció de les finalitats. 
 
Vista la valoració de les sol·licituds presentades que féu l’òrgan col·legiat previst 
en l’ordenança general de subvencions, i tot i l’informe desfavorable 
d’Intervenció, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 20 de desembre de 
2017, va aprovar per via d’urgència l’atorgament de les subvencions previstes en 
la convocatòria 1/2017. 
 

Nom entitat Projecte sol·licitud subvenció NIF Import 
atorgat 

ASSOC.GENT GRAN ESPLAI Festa del soci, activitats lúdiques  G08870263 1.375,48 € 

 
En data 27 de juliol amb núm. de registre de sortida 2488/2018  es va notificar 
l’acord de Junta amb data 18 de juliol de 2018, a l’entitat Associació Gent Gran 
Esplai de Canet de Mar amb la resolució del punt tercer i quart, amb el següent 
detall,  
 
“TERCER.- Incoar expedient de revocació parcial i reintegrament dels imports 
concedits per acord de la Junta de Govern de 20 desembre de 2017, i que no 
s'han justificat correctament, segons el següent detall: 
 
A) Imports a revocar i reintegrar 
 
Nom d’entitat Nif Projecte Import a revocar 
ASSOC.GENT GRAN ESPLAI G08870263 Festa del soci, activitats lúdiques 405,56 € 

 
B) Incompliments que motiven el procediment de reintegrament 
 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció Observacions 

ASSOC.GENT GRAN ESPLAI G08870263 Festa del soci, activitats 
lúdiques 

S'ha pogut verificar 1.939,84 € de 
despeses presentades. 

 
QUART.- Concedir a les entitats beneficiàries incloses en el procediment de 
revocació parcial i reintegrament un termini de 15 dies per efectuar al·legacions o 
aportar els documents que estimi oportuns.” 
 
Vis que l’entitat Associació Gent Gran Esplai de Canet de Mar, amb NIF 
G08870263, no ha presentat cap documentació addicional ni al·legacions. 
 
Vist l’informe de la coordinadora de benestar social de data 28 de setembre de 
2018. 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
A) Amb caràcter general: 
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• Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 
2/2004, de 5 de març. 
• Bases d'execució del pressupost de l'exercici 
• Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 
30 de maig de 2008, pel qual es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 
147 de la Llei General Pressupostària, respecte a l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 
• Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
B) Amb caràcter específic: 
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local. 
• Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
• Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions. 
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la general de subvencions. 
• Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu o qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de Canet de Mar, aprovada pel Ple 
en data 25 de març de 2004. 
 
Vist allò que es disposen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, els articles 94 i següents del reglament de la 
LGS, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’article 21 de 
l’Ordenança municipal de les bases reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de  Benestar Social i 
Gent Gran, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament la revocació parcial corresponent  a la 
subvenció convocatòria 1/2017 a l’entitat  Associació Gent Gran Esplai de Canet 
de Mar de Mar, amb NIF G08870263 amb el següent detall: 
 
Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import a Revocar 
ASSOC.GENT GRAN 
ESPLAI 

G08870263 Festa del soci, activitats lúdiques 405,56 € 

 
SEGON.- Notificar als interessats, el present acord i comunicar als departaments 
Serveis Socials, intervenció  i tresoreria. 
 
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. 

 
7.- ASSUMPTE: ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA SRA. xxx PER A 
LA INSTAL.LACIÓ D’UNA VARIANT ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ, 
EFECTUADA PER ELECNOR, S.A., AL CARRER MAS MUNÍ, XX DE CANET DE 
MAR. 
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Vista la instància presentada en data 19 de setembre d’enguany (núm. de registre 
6816) pel Sr. xxx en representació de l’empresa Estudis i Projectes Elèctrics, S.L., 
contractada per la promotora i titular de l’obra, Sra. xxx, per a la instal.lació d’una 
variant elèctrica de baixa tensió al carrer Mas Muní, XX, que portarà a terme 
l’empresa Elecnor, S.A.  
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 24 de setembre de 
2018, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a 
continuació: 
 
INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL   
ASSUMPTE:    LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ VARIANT ELÈCTRICA DE 

BAIXA TENSIÓ 
CANALITZACIÓ:  ELECNOR, S.A. 
LOCALITZACIÓ: c/ Mas Muní, XX 
 
En resposta a la seva sol·licitud:    

  
 
 
 

Se sol·licita instal·lar un suport de formigó provisional a la vorera per tal que es puguin 
executar les obres de la finca del número XX del c/ Mas Muní. No obstant, es tracta d’una 
actuació provisional mentre duren les obres, atès que en segona fase es preveu la retirada 
del suport de formigó i restabliment del conductor de baixa tensió per la façana.  
 
En conseqüència, la tècnica que subscriu l'informa FAVORABLEMENT l’actuació 
sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts.  
3 El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 

mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una 
compactació assimilable al 95% P.M..  

4 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic 
rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer. S’haurà de col·locar 
la senyalització provisional d’obres que la Policia Local cregui pertinent. 

5 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com longitudinalment, 
mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels serveis tècnics municipals, 
de manera que tanquin totalment la zona de treball. 

6 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i segura 
circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per la reconstrucció 
del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Caldrà col·locar 
senyalització lluminosa en horari nocturn. 

7 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, es 
reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es realitzarà la 
corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

8 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran d’estar 
senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació rodada. 

9 En cas d’afectar a la calçada, s’hauran de prendre les mesures pertinents per tal de no 
interrompre el tràfic de vehicles. 

Ref.: SCE-589517 
Reg. Entr. 6816 
Data 19-09-2018 
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10 Caldrà ubicar el nou suport a la zona de la vorera més propera possible de la façana de 
la finca per tal de permetre l’accessibilitat de les persones per la vorera. 

11 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als Serveis 
tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi (electricitat, 
telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-plau "in situ", als 
efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a 
l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no es podran començar. 

12 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual es 
regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre xarxes 
de diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

13 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
14 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança 

de 60 € per a les obres executades per ELECNOR S.A. al nostre municipi. 
15 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 

49,60 €. 
16 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
17 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i la Policia Local. 
18 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a 

la que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera 
Ocupació. 

19 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 
municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb els 
serveis tècnics municipals 

20 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, S'HAURIEN DE 
PARALITZAR LES OBRES. 

 
OBSERVACIONS: 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la llicència, i 
que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els albarans de compra del 
formigó. 
 
S’estima una ocupació de via pública d’uns 4 metres lineals i una durada de l’obra de 2 
dies. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. xxx en data 1 d’octubre d’enguany (núm. de 
registre 7321), corregint la instància presentada en data 19 de setembre, on 
especifica que el titular de la llicència és la Sra. xxx, el Sr. xxx en qualitat de 
representant d’aquesta, i en qualitat de contractista, l’empresa Elecnor. 
 
Vist l’informe emès al respecte per l’enginyera municipal en data 1 d’octubre, el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 
 
“INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL   
ASSUMPTE:    LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ VARIANT ELÈCTRICA DE 

BAIXA TENSIÓ 
TITULAR:  MLV 
REPRESENTANT: xxx (Enginyeria EIPE S.L.) 
CANALITZACIÓ:  ELECNOR, S.A. 
LOCALITZACIÓ: c/ Mas Muní, XX 
 
En resposta a la sol·licitud:    

Ref.: SCE-589517 
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es va emetre informe favorable de l’actuació sol·licitada. En data 1 d’octubre de 
2018 s’ha entrat una nova instància on s’especifiquen les dades del titular, 
representant i contractista, essent les següents: 
 
Titular:   xxx 
Representant:  xxx (Enginyeria EIPE, S.L.) 
Contractista:  ELECNOR, S.A. 
 
No es presenta cap modificació tècnica de la sol·licitud realitzada, per tant, la 
tècnica que subscriu es reitera en l’informe favorable emès en data 24 de 
setembre de 2018 respecte la variant elèctrica de baixa tensió del c/ Mas Muní, 
XX.” 
 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
114/2016, de 10 de febrer, de conformitat amb la proposta de la Tinença 
d’Alcaldia delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir la llicència d’obres a la Sra. xxx per a la instal.lació d’una 
variant elèctrica de baixa tensió al carrer Mas Muní, XX de Canet de Mar, a 
efectuar per l’empresa Elecnor, S.A., amb els condicionaments esmentats a 
l’informe de l’enginyera municipal de data 24 de setembre de 2018 i que 
s’expressen al document de la llicència. 
 
SEGON.- Consta acreditat que s’ha dipositat una fiança de 60.-€ i s’han fet 
efectius l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO) per un import 
de 49,60.-€, tal i com es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i 

Reg. Entr. 6816 
Data 19-09-2018 
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transcrit en el cos de la present resolució, així com l’import de 168,21.-€ en 
concepte de taxes urbanístiques. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a tots els interessats i als departaments 
d’Intervenció i Tresoreria. 
 
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 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
8.- ASSUMPTE: ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A ORANGE ESPAÑA 
COMUNICACIONES FIJAS S.L. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA XARXA DE 
COMUNICACIONS A L’AV. DR. FLEMING-RONDA SANT JORDI I CAMÍ DE SA 
FIGUERA AL TERME MUNICIPAL DE CANET DE MAR. 
 
Vista la instància presentada en data 26 d’abril de 2018 (núm. de registre 
d’entrada 2644) pel Sr. xxx en representació d’ ORANGE ESPAÑA 
COMUNICACIONES FIJAS S.L. sol.licitant llicència d’obres per a la instal.lació 
d’una xarxa de comunicacions a l’Av. Dr. Fleming-Ronda Sant Jordi i Camí de Sa 
Figuera al terme municipals de Canet de Mar. 
 
Vist l’informe de l’enginyera municipal de data 3 d’agost de 2018, el contingut del 
qual es transcriu a continuació: 
 
INFORME DE:   L’ENGINYERA MUNICIPAL   
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ XARXA DE COMUNICACIONS 
CANALITZACIÓ:  ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, SL 
LOCALITZACIÓ: Av. Dr. Fleming – Rda. Sant Jordi – Camí de Safiguera 
 
En resposta a la seva sol·licitud:    

  
 
 
 

Vist el plànol presentat i la resta de documentació presentada, la tècnica que subscriu l'informa 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts.  
3 El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 

mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una 
compactació assimilable al 95% P.M.. Caldrà tenir especial cura amb la compactació de 
la rasa en el tram del camí de sorra, per evitar problemes d’escorrentia que es puguin 
endur la sorra en episodis de pluja. 

4 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic 
rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer. S’haurà de col·locar 
la senyalització provisional d’obres que la Policia Local cregui pertinent. 

5 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com longitudinalment, 
mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels serveis tècnics municipals, 
de manera que tanquin totalment la zona de treball. 

Ref.: --- 
Reg. Entr. 2644 
Data 26-04-2018 
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6 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i segura 
circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per la reconstrucció 
del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Caldrà col·locar 
senyalització lluminosa en horari nocturn. 

7 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, es 
reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es realitzarà la 
corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

8 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran d’estar 
senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació rodada. 

9 En el moment d’afectar a la calçada, s’hauran de prendre les mesures pertinents per 
tal de no interrompre el tràfic de vehicles, coordinant les actuacions en tot moment 
amb la Policia Local. 

10 En aquesta zona es localitza la xarxa de distribució d’aigua potable en alta que 
proveeix d’aigua a la població de Canet de Mar, així com el punt principal de distribució 
d’aigua potable amb baixa. Per tant, és imprescindible que es contacti amb l’empresa 
concessionària del servei (SOREA), abans de portar a terme les actuacions per evitar 
incidències en el servei d’aigua. 

11 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als Serveis 
tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi (electricitat, 
telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-plau "in situ", als 
efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a 
l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no es podran començar. 

12 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual es 
regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre xarxes 
de diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

13 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
14 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança 

de 437,33 € (2% de 21.866,43 €) per a les obres. 
15 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 

874,66 € (4% de 21.866,43 €). 
16 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
17 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i la Policia Local. 
18 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 

municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb els 
serveis tècnics municipals 

19 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, S'HAURIEN DE 
PARALITZAR LES OBRES. 

 
OBSERVACIONS: 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la llicència, i 
que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els albarans de compra del 
formigó. 
 
S’estima una ocupació de via pública d’uns 10 metres lineals i una durada de l’obra de 20 
dies hàbils. 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe i proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe favorable de l’enginyera municipal, i que consta a l’expedient.  
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VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i els articles 118  i 
concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar llicència d’obres a ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS 
S.L. per a la instal.lació d’una xarxa de comunicacions a l’Av. Dr. Fleming-Rda. 
Sant Jordi- Camí de Sa Figuera, al terme municipal de Canet de Mar, en els 
termes que es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i transcrit en el 
cos de la present resolució.  
 
SEGON.- Consta acreditat que s’han dipositat les quantitats següents: 437,33.-€ 
en concepte de fiança, 874,66.-€ en concepte de ICIO i 168,21.-€ en concepte de 
taxes urbanístiques. 
 
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 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
9.- ADHESIÓ A L’ACORD MARC D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC I ELS 
SERVEIS DE MANTENIMENT AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS 
DE CATALUNYA I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
DE DOS PORTÀTILS PER L’ÀREA D’EDUCACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament  de Canet de Mar, en data 21 
de març d’enguany, va aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada 
destinada als ens locals que realitza l’ACM juntament amb el Consorci Català pel 
desenvolupament Local. 
 
Atès que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la 
Comissió Executiva de data 30 de novembre de 2015 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de 
data 14 d’abril de 2016, adjudicar l’Acord marc pel subministrament 
d’equipament informàtic i els serveis de manteniment amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05) a les empreses seleccionades.  
 
Atès que per part de la comissió de seguiment de contractes de l’ACM es va 
procedir a la seva pròrroga, pel període addicional d’un any més. 
 
Atès que en data 12 de febrer de 2018 l’òrgan de contractació va resolgué iniciar 
l’expedient per l’aprovació de la segona pròrroga de l’Acord marc pel 
subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05), això és del 18 de 
maig de 2018 fins al 18 de maig de 2019 i havent manifestat totes les empreses 
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adjudicatàries de forma expressa, la seva voluntat de prorrogar l’acord en 
qüestió. En concret, el lot 2, sublot 2.2 “Portàtils Avançat i5” es va prorrogar a 
l’empresa, Servicios Microinformática, SA. 
 
Vist l’informe emès en data 5 de setembre d’enguany pel tècnic municipal de 
l’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies d’aquest ajuntament en el que justifica la 
necessitat de procedir a la compra d’equipament informàtic, la conveniència de 
l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a l’acord marc pel subministrament 
d’equipament informàtic i els serveis de manteniment amb destinació al ens locals 
de Catalunya així com la idoneïtat de l’equipament informàtic objecte del lot 2, 
sublot 2.2 de l’esmentat acord marc. 
 
Atès que la DA 3a, apartat 10è de la nova LCSP, en relació al seus articles 218 i 
ss. preveuen de forma expressa la possibilitat que les associacions de municipis 
puguin crear centrals de contractació a les que s’hi podran adherir els ens locals 
associats, en aquest cas, en relació a un Acord marc. 
 
De conformitat amb el que disposa la DT 1a de la nova LCSP, “Els expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la 
normativa anterior.” 
 
Atès que l’adjudicatària Servicios Microinformática, SA, va presentar en data 1 
d’agost de 2018 una oferta per al subministrament de dos portàtils Avançat i5, 
del fabricant Lenovo, model ThinkPad L570, amb processador intel Core i5, SSD, 
8 GB RAM i funda portàtil, amb un preu global, IVA inclòs, de 2.422,06 €. 
 
Vist allò que disposen els articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels 
Acords marc, de conformitat amb la proposta d’aquesta Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Disposar l’adhesió del municipi de Canet de Mar a l’Acord marc pel 
subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05). 
 
SEGON.- Adjudicar el contracte derivat de l’acord marc pel subministrament 
d’equipament informàtic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2014.05) lot 2, sublot 2.2, equipament informàtic, a favor de la mercantil 
Servicios Microinformática, SA,  proveïda del CIF A25027145, per un import de 
2.001,70 €, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 420,36 €, de conformitat amb 
els termes establerts a l’acord marc formalitzat en data 20 d’abril de 2018, així 
com amb l’oferta presentada en data 1 d’agost de 2018. En concret, el 
subministrament consistirà en equipament informàtic:  
 

- Dos portàtils Lenovo notebook ThinkPad L570-Intel Core i5 amb 4GB de 
RAM i 180GB SSD Windows 10 Pro amb 4 anys de garantia. 

- Dos Kingston – DDR3L 4 GB so DIMM 204 PIN – 1600 MHz / PC3L – 1280 
CL11 – 1,35 V sense memòria intermitja no ECC. 

- Dos Techair TANZ0140 funda de transport per a portàtil 15.6” negre  
- Dos Microsoft office Home and Business 2016 – caixa d’embalatge – sense 

materials Win espanyol Eurozona 
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TERCER.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura 
electrònica legalment emesa i conformada pel tècnic competent. En el supòsit que 
no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els defectes existents i, fins 
que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El pagament es farà per 
transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’art. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de Canet de 
Mar abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat 
dels serveis prestats, conformitat que s’haurà d’aprovar en el termini de 30 dies 
des de la prestació efectiva del servei. No obstant, en cas que la factura es 
presenti amb posterioritat a la data de l’esmentada conformitat, el termini de 30 
dies començarà a comptar des de l’entrada de la factura al registre de 
l’Ajuntament (art. 222.4 TRLCSP). En cas de demora en el pagament s’aplicarà 
l’establert a l’article 216 TRLCSP. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la 
factura que hagi expedit pels serveis prestats davant el registre administratiu 
corresponent als efectes de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui 
correspongui la tramitació d’aquesta, en el termini de 30 dies a comptar des de 
l’entrega efectiva del subministrament. 

 
QUART.- El termini de lliurament del material és de 15 dies hàbils a comptar des 
de la data de la comanda (clàusula 42 PCAP). 
 
CINQUÈ.- De conformitat amb el que es disposa a l’article 52 del TRLCSP, es 
nomena com responsable del contracte el tècnic municipal de l’Àrea d’Informàtica 
i Noves Tecnologies. Les modificacions posteriors de la identitat de la persona 
responsable del contracte es notificaran al contractista i seran eficaces des de la 
data d’aquesta notificació. En cas d’urgència, el facultatiu podrà intervenir 
acreditant per escrit la seva designació a l’inici de les actuacions de seguiment 
davant del contractista o de qualsevol altre que pogués haver rebut la notificació. 
 
Llevat que es disposi una altra cosa en les condicions de l’encàrrec, les actuacions 
posteriors de la persona responsable del contracte les podrà realitzar en qualsevol 
moment de l’execució i sense necessitat de notificació prèvia al contractista. 
 
La persona responsable del contracte disposarà, durant l’execució del contracte, 
de totes les atribucions no reservades a l’òrgan de contractació i abastarà 
almenys els objectius i funcions següents: 
 
a) Objectius:        
 
A. Garantir l’execució del contracte derivat de l’encàrrec. 
B. Precisar els termes d’execució. 
C. Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació 

contractada.  
D. Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments 

contractuals i traslladar la seva noticia a l’autoritat que correspongui, prèvia 
comunicació a l’òrgan de contractació. 

E. Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de les 
normes i actes generals pressupostaris. 
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b) Funcions:        
 
F. Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte derivat 

de l’encàrrec. 
G. Formular requeriments sobre correcció de deficiències del lliurament de 

l’equipament informàtic. 
H. Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, 

segons correspongui, la  iniciativa per a l’actuació de potestats administratives 
o la presa d’altres mesures. 

I. Conformar les factures i albarans acreditatius dels subministraments i serveis 
presentats per l’empresa adjudicatària. 

J. Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui  
transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 

K. Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’òrgan de contractació o 
el titular del centre directiu i el cap de la unitat administrativa responsables de 
l’execució del contracte. 

L. Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa adjudicatària de 
l’encàrrec. 

 
Les ordres que el responsable del contracte adreci al contractista es podran 
instrumentar en un llibre d’ordres, el qual tindrà el format i característiques 
fonamentals que es determinin mitjançant resolució de l’òrgan de contractació. 
 
SISÈ.- El  termini de garantia es fixa en 1 any i començarà a comptar des de la 
data de la recepció del material (clàusula 37 PCAP). Per als dos ordinadors 
portàtils s’estableix una garantia de 4 anys, d’acord amb el pressupost presentat 
per l’adjudicatària. 
 
SETÈ.- Autoritzar i disposar la despesa de 2.422,06 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 14 92000 62300 del vigent pressupost  ordinari per al 2018. 
 
VUITÈ.- Notificar la present resolució  a Servicios Microinformática, SA, quant a 
empresa adjudicatària del contracte derivat als efectes del seu coneixement, a 
l’ACM, al responsable del contracte i a la intervenció i tresoreria municipal. 
 
NOVÈ.- Publicar en el Perfil de contractant l’adjudicació d’aquest contracte 
derivat. 
 
10.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 24 AL 30 DE 
SETEMBRE DE 2018 (NÚMEROS DEL 1297 AL 1363) 
 
Els membres assistents s’assabenten de la següent relació de Decrets: 
 

Num. Decret Data Títol 

DE1297/2018 24/09/2018 Aprovació llista d'admesos plaça conserge 

DE1298/2018 24/09/2018 R.R - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 18-200905 

DE1299/2018 24/09/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
104874 
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DE1300/2018 24/09/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
18-203329 

DE1301/2018 24/09/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
18-201013 

DE1302/2018 24/09/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
106570 

DE1303/2018 24/09/2018 Aprovació llista admesos plaça peó jardiner 

DE1304/2018 24/09/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
102950 

DE1305/2018 24/09/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
102552 

DE1306/2018 24/09/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
18-207583 

DE1307/2018 24/09/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
18-208001 

DE1308/2018 24/09/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
18-208996 

DE1309/2018 24/09/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
18-209297 

DE1310/2018 24/09/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR CIVISME – xxx 

DE1311/2018 24/09/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR CIVISME – xx 

DE1312/2018 24/09/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR CIVISME - xxx 

DE1313/2018 24/09/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR CIVISME - xxx 

DE1314/2018 25/09/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR CIVISME - xxx 

DE1315/2018 25/09/2018 Incoació ordre d'execució Pg. Misericòrdia, XX 
cantonada Josep Mora i Torrent dels Lledoners 

DE1316/2018 25/09/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
18-209768 

DE1317/2018 25/09/2018 Rectificació errada material convei Bus 2017 

DE1318/2018 25/09/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR CIVISME - xxx 

DE1319/2018 25/09/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
106669 

DE1320/2018 25/09/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR CIVISME - xx 

DE1321/2018 25/09/2018 WTP - ACORD INCOACIÓ - 20/09/2018 

DE1322/2018 25/09/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR CIVISME – xxx 

DE1323/2018 25/09/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR CIVISME – xxx 

DE1324/2018 25/09/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR CIVISME - xxx 

DE1325/2018 26/09/2018 Permís per penjar pancarta - Canet Futbol Club 
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DE1326/2018 26/09/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR CIVISME – xx 

DE1327/2018 26/09/2018 Celebració 4a edició de l'Africamiga't - xx 

DE1328/2018 26/09/2018 Autorització gaudi permis paternitat 

DE1329/2018 26/09/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR CIVISME – xx 

DE1330/2018 26/09/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR CIVISME - xx 

DE1331/2018 27/09/2018 WTP - ACORD INCOACIÓ - 24/09/2018 

DE1332/2018 27/09/2018 WTP - INCOACIÓ MANCA IDENTIF. - 24/09/2018 

DE1333/2018 27/09/2018 Contractació administratiu Contracte programa 

DE1334/2018 27/09/2018 Reconeixement trienni xxx 

DE1335/2018 27/09/2018 WTP - PROPOSTA SANCIÓ - 20/09/2018 

DE1336/2018 27/09/2018 Reconeixement antiguitat Sra. xxx 

DE1337/2018 27/09/2018 Sol·licitud subvenció a Diputació de Barcelona pel 
finançament escola bressol 

DE1338/2018 27/09/2018 Aprovació productivitat any 2018 

DE1339/2018 27/09/2018 Contractació servei manteniment WIMAX 

DE1340/2018 27/09/2018 WTP - INCOACIÓ MANCA IDENTIF.- 20/09/2018 

DE1341/2018 27/09/2018 Aprovació formació mes de setembre 

DE1342/2018 27/09/2018 Contractació acúmul tasques Sra. Nxx  

DE1343/2018 27/09/2018 Dietes i desplaçaments mes d'agost 

DE1344/2018 27/09/2018 APROVACIÓ AD RELACIÓ Q/2018/19 

DE1345/2018 27/09/2018 WTP - PROPOSTA SANCIÓ - 24/09/2018 

DE1346/2018 27/09/2018 Aprovació variables de nòmina agost 2018  

DE1347/2018 27/09/2018 Aprovació memòria valorada obres reforma 
interior edifici administratiu CEIP Misericòrdia 

DE1348/2018 27/09/2018 Aprovació triennis mes d'agost 

DE1349/2018 27/09/2018 Decret baixes per caducitat - ENCSARPS - 
setembre 2018 

DE1350/2018 28/09/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
103361 

DE1351/2018 28/09/2018 Autorització celebració actes festius en defensa de 
la Democràcia 

DE1352/2018 28/09/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
106711 

DE1353/2018 28/09/2018 R.R. - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 18-205780 

DE1354/2018 28/09/2018 WTP - ACORD INCOACIÓ - 27/09/2018 

DE1355/2018 28/09/2018 Aprovació nòmina setembre 2018 
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DE1356/2018 28/09/2018 WTP (2) - PROPOSTA SANCIÓ - 24/09/2018 

DE1357/2018 28/09/2018 Avocació competència Alcaldia i incoació expedient 
licitació obres mercat municipal 

DE1358/2018 28/09/2018 Disconformitat comunicació primera ocupació Exp. 
2/2018 

DE1359/2018 28/09/2018 TERRASSA ESTIU 2018 LA JIJONENCA 

DE1360/2018 28/09/2018 Reconeixement dret prestació protecció família 
EMF 

DE1361/2018 28/09/2018 TERRASSA ESTIU 2018 BAR MONXU 

DE1362/2018 28/09/2018 Sol·licitud ampliació termini execució Programa 
complementari - Mercat municipal  

DE1363/2018 28/09/2018 TRE 2018 060 RELACIÓ DE PAGAMENTS 24-09-
2018 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
_  
11.- 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. 
 
11.1.- APROVACIÓ PRÒRROGA CONCESSIÓ DEMANIAL EXPLOTACIÓ BAR 
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de juliol de 2010, va 
acordar incoar expedient de contractació mitjançant procediment obert per a la 
concessió demanial d’ús privatiu per a l’explotació del servei de bar ubicat al 
camp de futbol municipal, de conformitat amb el plec clàusules administratives 
que també es van aprovar en el mateix acord. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 810/2010, de 28 de setembre, es 
va resoldre elevar a definitiva l’adjudicació provisional de la concessió demanial 
de l’ús privatiu de l’explotació del servei de bar ubicat al camp de futbol municipal 
a la senyora MCJ, pel preu anual de 3.660,00 €, és a dir, 305,00 € al mes, 
pagadors entre els dies 1 i 7 de cada mes (actualitzable anualment segons IPC) i 
d’acord amb les consideracions contingudes en l’informe tècnic, havent-se 
ratificat aquest decret per la Junta de Govern Local en sessió de data 30 de 
setembre de 2010. 
 
Atès que en data 13 d’octubre de 2010 es va formalitzar la concessió privativa de 
domini públic adjudicada a la Sra. MCJ. 
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Atès que en data 3 d’octubre de 2018, la concessionària de l’explotació del bar ha 
sol·licitat que se li concedeixi una nova pròrroga d’aquesta concessió. 
 
Atès que la clàusula segona de la formalització de la concessió de data 13 
d’octubre de 2010, disposa que la seva durada és de 8 anys a comptar des de la 
formalització, podent-se afegir, per mutu acord de les parts, i sempre de forma 
expressa, una pròrroga que tindrà una durada de dos anys. 
 
Vist l’informe emès en data 10 d’octubre d’enguany, pel tècnic municipal 
d’Esports, el qual es transcriu a continuació: 
 
“En resposta a la instància feta per la senyora MMCJ amb DNI 38.077.080-M amb número 
7448 i data d’entrada del 03-10-2018. 
 
Donat que l’actual adjudicatària senyora MMCJ malgrat que es va notificar  per part de 
l’ajuntament el dia 05-05-2018 la no aplicació de la pròrroga per l’ampliació de la 
concessió, per tal de poder condicionar el bar abans de realitzar una nova concessió 
administrativa, ha presentat una instància sol·licitant la pròrroga del servei. 
 
Donat que aquesta temporada el Canet FC celebra el centenari de constitució del club i les 
instal·lacions també són utilitzades per l’entitat Dracs Atlètic Canet, FC, que enguany tenen 
un equip de veterans, un de sèniors i una escoleta. 
 
Donat que el procés de contractació deixaria la instal·lació sense el servei de bar durant un 
període important de la temporada. 
 
Es proposa: 
 
PRIMER.- acceptar el requeriment de l’adjudicatària i prorrogar la concessió 2 anys de 
conformitat amb el que es va preveure en el contracte, i d’aquesta manera no perjudicar 
l’activitat diària de les entitats usuàries de les instal·lacions i durant aquest període 
avançar amb les millores físiques que s’ha de realitzar en el bar, donat que el servei 
prestat ha estat satisfactori fins el moment.” 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del camp de 
futbol municipal prevista en la clàusula segona del document de formalització, 
això és per dos anys, fins al 13 d’octubre de 2020. 
 
SEGON.- En tractar-se d’una pròrroga, la present concessió es seguirà regint per 
totes i cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 13 
d’octubre de 2010. 
 
TERCER.- Disposar que, en el moment que l’Institut Nacional d’Estadística 
publiqui l’IPC corresponent a l’octubre del 2018, es procedeixi a la revisió del 
cànon anual. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al concessionari, a la Intervenció i la Tresoreria 
municipals a tots els efectes. 
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CINQUÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la Sra. alcaldessa per 
signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
11.2.- APROVACIÓ DE L’EXCLUSIÓ D’UN LICITADOR DEL PROCEDIMENT 
OBERT, DEL SERVEI DE SERVICE DESK I DEL SERVEI D’EXPLOTACIÓ I 
ATENCIÓ A INFRAESTRUCTURES DE XARXA I SERVIDORS DE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 d’agost d’enguany, va 
acordar aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir la contractació (en endavant PCAP), per 
procediment obert, del servei de service desk i del servei d’explotació i atenció a 
infraestructures de xarxa i servidors de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès l’anterior incoació es va publicar en el DOUE núm. 2018/S 163-373530 de 
data 25 d’agost d’enguany, i en el perfil del contractant en data 27 d’agost 
d’enguany. 
 
Atès que per decret d’Alcaldia número DE1266/2018 de data 14 de setembre 
d’enguany es va disposar la composició de la Mesa de Contractació i que 
posteriorment es va convocar als seus membres a l’acte de qualificació de les 
pliques presentades en l’esmentat procediment per la data 2 d’octubre 
d’enguany. 
  
Vista l’acta de la Mesa de Contractació d’obertura i qualificació de les pliques 
presentades en el procediment obert per a la contractació del servei desk i del 
servei d’explotació i atenció a infraestructures de xarxa i servidors de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, amb el contingut literal següent: 
 
“ACTA D’OBERTURA DELS SOBRES B EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SERVICE DESK I DEL SERVEI D’EXPLOTACIÓ I 
ATENCIÓ A INFRAESSCTRUCTURES DE XARXA I SERVIDORS DE L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR 
 
Lloc:                  Despatx annex de l’Alcaldia  
Data:                 8/10/2018 
Horari:              9.45 h 
Hi assisteixen:  Raquel Serra Lerga, presidenta 
 Sergi Cantón Gavilán, tècnic informàtic 
 Joan Méndez Martínez, interventor mpal. 
 Clara Pérez González, secretària 

Cristina Cabruja Sagré, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és l’obertura del sobre B: “Proposició econòmica i documentació 
tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica per a la contractació del servei 
d’atenció als usuaris (Service Desk) de nivell 1 i 2, i manteniment microinformàtic i xarxes 
(LOT1) i/o del servei d’Explotació i Atenció a Infraestructures de Xarxa i Manteniment dels 
Servidors (LOT2) de l’Ajuntament de Canet de Mar, presentada per ...…….......". 
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2. Constituïda la Mesa la presidenta obre el sobre del primer licitador presentat, d’acord 
amb la data de presentació que consta al llibre de pliques, i continua pels successius en 
nombre de 5, i en l’ordre següent: 
 

1. Abast Systems & Solutions, SL 
2. Tech-Value Ibérica, SL 
3. Eupraxia IT Services, SL 
4. Seidor, SA 
5. Suministros Importaciones y Mantenimientos Electrónicos, SA (SERMICRO) 

 
Lot 1 
 
Oferta econòmica presentada, IVA inclòs  
 
 Oferta 
Abast Systems & Solutions, SL  68.970,00 € 
Tech-Value Ibérica, SL 61.952,00 € 
Eupraxia IT Services, SL 82.207,40 € 
Seidor, SA  66.464,95 € 
SERMICRO 73.539,63 € 
 
Jornades de formació addicionals 
 
 Jornades 
Abast Systems & Solutions, SL 2 
Tech-Value Ibérica, SL 2 
Eupraxia IT Services, SL 2 
Seidor, SA 2 
SERMICRO 1 
 
Personal a la prestació del servei 
 
Abast Systems & Solutions, SL 
 

• Coneixements de microinformàtica, 9 anys d’experiència addicional 
• Eines ofimàtiques i sistemes operatius, 6 anys d’experiència addicional 
• Manteniment de parcs informàtics i xarxes locals, 9 anys d’experiència addicional. 

 
El tècnic de microinformàtica té la titulació de formació professional de grau superior. 
 
Tech-Value Ibérica, SL 
 

• Cap de projectes, 3 anys d’experiència addicional amb la titulació de grau superior 
• Tècnic de sistemes, 3 anys d’experiència addicional amb la titulació de grau 

superior 
 
Eupraxia IT Services, SL 
 

• Alejandro Martínez Cifuentes, 3 anys d’experiència addicional amb la titulació de 
grau superior de sistemes informàtics 

• David Garcia Balaguer, 3 anys d’experiència addicional amb la titulació de grau mig 
en sistemes informàtics 

 
Seidor, SA 
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• Un tècnic amb 10 anys d’experiència addicional i la titulació de CFGS SIST, 
administració de sistemes informàtics  
 

SERMICRO 
 

• Suport tècnic atenció a usuaris, 3 anys d’experiència addicional 
• Suport Office 365, 1 any d’experiència addicional 

 
Tanmateix destinarà a l’execució del contracte un enginyer tècnic amb la titulació 
d’enginyeria informàtica de gestió. 
 
Lot 2 
 
Oferta econòmica presentada, IVA inclòs  
 
 Oferta 
Abast Systems & Solutions, SL 90.750,00 € 
Tech-Value Ibérica, SL 81.312,00 € 
Seidor, SA 82.054,13 € 
SERMICRO 86.151,08 € 
 
Jornades de formació addicionals 
 
 Jornades 
Abast Systems & Solutions, SL 2 
Tech-Value Ibérica, SL 2 
Seidor, SA 2 
SERMICRO 1 
 
Personal a la prestació del servei 
 
Abast Systems & Solutions, SL 
 

• Coneixements de microinformàtica, 9 anys d’experiència addicional 
• Eines ofimàtiques i sistemes operatius, 6 anys d’experiència addicional 
• Manteniment de parcs informàtics i xarxes locals, 9 anys d’experiència addicional. 

 
El tècnic de microinformàtica té la titulació de formació professional de grau superior. 
 
Tech-Value Ibérica, SL 
 

• Cap de projectes, 3 anys d’experiència addicional amb la titulació de grau superior 
• Tècnic de sistemes, 3 anys d’experiència addicional amb la titulació de grau 

superior 
 
Seidor, SA 
 

• Un tècnic amb 21 anys d’experiència addicional sense titulació addicional 
 
SERMICRO 
 

• Resolució d’incidències Windows, Linux i Mac, 1 any d’experiència addicional sense 
titulació addicional. 
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4. Un cop oberts tots els sobres i comprovat que la proposta presentada per Eupraxia IT 
Services, SL, per al lot 1 excedeix del pressupost base de licitació fixat en la clàusula 5 del 
plec de clàusules administratives particulars que regeixen el present contracte, acorda per 
unanimitat proposar a l’òrgan de contractació l’exclusió d’Euprexia IT Services, SL. 
 
5. Seguidament, la presidenta informa els presents que un cop efectuades les oportunes 
operacions aritmètiques per tal de determinar la puntuació assolida per cada licitador, 
s'aixecarà la corresponent acta per part de la Mesa. 
 
Essent les 10.10 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la presidenta, la 
secretària de la Mesa i els vocals de la Mesa.” 
 
Atès que segons disposa la clàusula 5.1 del plec de clàusules administratives que 
regeixen la present contractació (PCAP), “les ofertes que superin el pressupost 
base de licitació seran inadmeses”. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que disposa 
l’article 150.3 de la LCSP, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
delegada de Participació Ciutadana, Igualtat i Noves Tecnologies, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Excloure la mercantil Eupraxia IT Services, SL, de la licitació del 
contracte del servei de service desk i del servei d’explotació i atenció a 
infraestructures de xarxa i servidors de l’Ajuntament de Canet de Mar, exp. núm. 
111/2018, per excedir la seva oferta, el pressupost base de licitació establert a la 
clàusula 5.1 del PCAP per al lot 1. 
 
SEGON.- Que es notifiqui aquest acord a Eupraxia IT Services, SL en ser un 
acte de tràmit qualificat. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 54 a 59 de les Bases d’execució del 
pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos en l’article 219.3 
TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant tècniques de mostreig i 
auditoria.  
 
11.3.- INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DELS PLECS 
DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRACTAMENT 
ARXIVÍSTIC I DIGITALITZACIÓ DE PART DEL FONS DE COMEDIANTS   
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha tractar en els darrers mesos amb 
Comediants, la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i 
l’Institut del Teatre la necessitat de preservar el patrimoni documental de la 
companyia, que forma part de la memòria històrica del municipi i també de la 
història i cultura del moviment de teatre de carrer, que va néixer a Catalunya als 
anys 70 del segle XX i del qual Comediants en va ser pioner.  
 
Atès que en virtut de l’exercici de la funció de protecció del patrimoni documental 
local que té el Servei d’Arxiu Municipal –recollida en el Reglament aprovat el 
2004- l’Arxiu Municipal, l’Oficina Tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Canet de 
Mar i Comediants està duent a terme un projecte conjunt de tractament arxivístic 
i digitalització dels seus fons documentals. 
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Atès que aquesta intervenció consisteix en la instal.lació adequada, la descripció i 
la digitalització de la documentació. D’aquesta manera, es facilita la consulta 
pública de la documentació, ja que la digitalització de la documentació té com a 
finalitat d’una banda la preservació de la documentació mitjançant suports 
digitals de consulta alternatius a l’original i d’altra banda millorar la seva 
accessibilitat i consultabilitat. 
 
Vist l’informe emès en data  10 d’octubre d’enguany per la tècnica de cultura i 
l’arxivera municipal , que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe conjunt emès en data 10 d’octubre d’enguany per la secretària i 
l’interventor, que consta a l’expedient. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja 
que el seu valor estimat puja la quantitat de 27.414,20 €, IVA exclòs i per tant, 
no supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament 
ni la quantia de 6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que 
superi els 4 anys, eventuals pròrrogues incloses, ni els anteriors imports. No 
obstant això, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny, es 
va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LSCP) i 
concretament el seu article 116.1, que prescriu que “la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de 
l’expedient corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la 
necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei, i que 
haurà de ser publicat en el perfil del contractant”. 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i el plec de 
prescripcions tècniques particulars reguladores del procediment obert simplificat 
sumari per a la contractació del servei de tractament arxivístic i digitalització de 
par del fons de Comediants, i tenint en compte allò que es es disposa a la la Llei 
9/2017, de 8 de noviembre, de contractes del sector públic (LCSP), pel Decret 
Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, pel Reial Decret 817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en tot allò que no es 
trobi derogat, pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
(RGLCAP), pel plec de clàusules administratives generals, en tot allò que no 
contradigui la LCSP, aprovat per l’Ajuntament de Canet de Mar, així com per la 
resta de normativa legal aplicable i pel document en què es formalitzi el 
contracte, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia delegada 
d’Hisenda i Cultura, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la contractació del servei de tractament 
arxivístic i digitalització de part del fons de Comediants, amb un pressupost base 
de licitació de 33.171,18 €, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars, que hauran de regir l’esmentada contractació, 
els quals s’annexen al present acord. 
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TERCER.- Convocar expedient d’adjudicació i publicar el corresponent anunci de 
licitació al perfil de contractant segons allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.  
 
QUART.- Autoritzar la despesa de 33.171,18 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 31 33400 22609 del pressupost municipal per a l’any 2018 
(A núm. 220180010392). 
 
CINQUÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, a la senyora 
alcaldessa, o membre de la Corporació en qui delegui, per a la tramitació i 
execució de la present resolució. 
 
 
12.- 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 17.25 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       L’alcaldessa  
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