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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 17 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: 17.36 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa acctal. 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
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 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
 

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 10.10.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació relació ajuts socials puntuals 
4) Incoació expedient de contractació de les obres de millora de l’accés des 

de la Carretera N-II al solar dels antics vagons de RENFE 
5) Donar compte de la relació de decrets de l’1 al 7 d’octubre de 2018 

(números del 1364 al 1432) 
6) 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 10.10.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 10 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 
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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 núm. 42/2018, de data 16 d’octubre de 2018, emès per la Lletrada de 

l’Administració de Justícia del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5, de 
Barcelona, en relació al Recurs Ordinari núm. 344/2015 – Secció Y, interposat 
per SUARA SERVEIS, SCCL, contra l’Ajuntament de Canet de Mar, declarant 
per caducat d’ofici el recurs contenciós-administatiu interposat per SUARA 
SERVEIS, SCCL. 

 
Se’n dona compte. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/42/2018 de data 17 d’octubre de 2018 
per import de  1.703,27 € 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/42/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 

 

 
 
RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/42/2018 

 

data: 17-10-18 

   
NÚM Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 
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217 xxx    Habitatge/hipoteca-lloguer 250,00€ El mateix                                  
218 xxx    Odont/oftalmo/ortopedia 120,00€ El mateix                                  
219 xxx    Aliments 200,00€ Hostal bar Playa                        

220 xxx   Subministraments/gas 81.13€ 
Gas Natural Serveis SDG, S.A   
A08431090 

221 xxx    Material escolar/llibres 130,00€ 
Escola Misericordia                   
Q5855712E 

222 xxx Material escolar/llibres 90,00€ 
IES Lluís Domenech i Montaner 
Q5850056B                                

223 xxx Material escolar/llibres 180.00€ 
Col.legi Yglesias                       
F08981904 

224 xxx Subministraments/aigua 45,38€ 
SOREA                                    
A08146367 

225 xxx Habitatge/fiançes 560,00€ El mateix                               x 

226 xxx Subministraments/llum 48,76€ 
Endesa Energía SXXI 
B82846825  

 TOTAL  
  
1.703,27€   

      
      

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.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA 
DE L’ACCÉS DES DE LA CARRETERA N-II AL SOLAR DELS ANTICS VAGONS 
DE RENFE. 
 
Atès que des de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Canet de Mar es té la 
voluntat de dur a terme les actuacions necessàries per a la millora de l’accés des 
de la carretera N-II cap al solar dels antics vagons de RENFE, per dotar 
posteriorment d’un nou espai d’aparcament de vehicles, proper a la platja, cobrint 
així una part de la necessitat actual i millorant les condicions per al trànsit de 
persones.  
 
Atès que per aquesta raó s’ha redactat un projecte de millora de l’accés 
esmentat, per tal d’adequar, definir i valorar la solució adoptada per a satisfer les 
necessitats de mobilitat i accessibilitat , urbanitzar i pavimentar l’accés al solar de 
l’àmbit i, alhora, solucionar problemes de drenatge i senyalització. 
 
Atès que per tal de formalitzar l’esmentada obra de millora és necessari procedir 
a la incoació d’un expedient de contractació. 
 
Vist l’informe emès en data 5 d’octubre de 2018 per l’arquitecta municipal, que 
consta a l’expedient administratiu, relatiu a les prescripcions tècniques pel plec de 
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clàusules que han de regir el procediment per la contractació de l’execució de les 
obres de millora de l’accés des de la carretera N-II cap al solar dels antics vagons 
de RENFE.  
 
Vist l’informe núm. 13/2018, emès en data 10 d’octubre de 2018 per la 
secretària i l’interventor de la corporació sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir, que consta a l’expedient administratiu. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja 
que el pressupost base de licitació és de 59.842,26 €, 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 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, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), 
i concretament el seu article 116.1, que prescriu que “La subscripció de 
contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia 
de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de contractació motivant la 
necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que 
s’ha de publicar en el perfil de contractant.” 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques particulars reguladores del procediment obert simplificat abreujat per a 
la contractació de les obres de millora de l’accés des de la carretera N-II cap al 
solar dels antics vagons de RENFE, i tenint en compte allò que es disposa a la 
LCSP i la resta de disposicions legals vigents, de conformitat amb la proposta de 
la Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Incoar expedient per a la contractació de l’execució de les obres de 
millora de l’accés des de la carretera N-II cap al solar dels antics vagons de 
RENFE, essent el pressupost base de licitació del present contracte de 59.842,26 
€, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 12.566,87 €. 

 
SEGON.- Que es publiqui el corresponent edicte al perfil de contractant de l’òrgan 
de contractació, d’acord amb el que disposa l’article 159.2 LCSP. 
 
TERCER.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars, que haurà de regir l’esmentada contractació.  
 
QUART.- Autoritzar la despesa de 72.409,13 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  20 15320 61901 del vigent pressupost municipal per a l’any 
2018.  
 
CINQUÈ.- Que es notifiqui el present acord a la Intervenció municipal als efectes 
oportuns. 
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SISÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora 
alcaldessa, o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, 
execució i formalització de la present resolució. 
 
 
5.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DE L’1 AL 7 D’OCTUBRE 
DE 2018 (NÚMEROS DEL 1364 AL 1432) 
 
Els membres assistents s’assabenten de la següent relació de Decrets: 
 

Num. Decret Data Títol 

 

DE1364/2018 01/10/2018 Decret anul.lació Baixa d'Ofici -NO ENCSARP 

DE1365/2018 01/10/2018 Decret anul.lació Baixa d'Ofici -NO ENCSARP -  

DE1366/2018 01/10/2018 MODIFICACIÓ PRESSUPOST 34/2018 PER 
GERENACIÓ DE CRÈDIT 

DE1367/2018 01/10/2018 Requeriment informe a la direcció facultativa obres 
carrer Nou 

DE1368/2018 01/10/2018 TRE 2018 067 PADRÓ MANTENIMENT 
APARCAMENT - SETEMBRE 

DE1369/2018 01/10/2018 COMUNICACIÓ ACTIVITAT RAMADERA AL RIAL 
DELS OMS 

DE1370/2018 02/10/2018 AUTORITZACIÓ OVP FIRA D’ARTESANIA 

DE1371/2018 02/10/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR CIVISME 

DE1372/2018 02/10/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR CIVISME  

DE1373/2018 02/10/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR CIVISME 

DE1374/2018 02/10/2018 APROVACIÓ FACTURES F/2018/53 FASE ADO 

DE1375/2018 02/10/2018 Tinença i conducció gos potencialment perillos  
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DE1376/2018 02/10/2018 DEVOLUCIONS DE FIANCES PER OBRES 

DE1377/2018 02/10/2018 Canvi de nom ninxol num.1158 3r.pis departament 
Santa Maria  

DE1378/2018 02/10/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR GOSSOS 

DE1379/2018 02/10/2018 TERRASSA ESTIU 2018 PLAÇA DE LA LLENYA 

DE1380/2018 02/10/2018 TERRASSA ESTIU 2018 ROSSANA AMADEI 

DE1381/2018 02/10/2018 TERRASSA ESTIU 2018 CAL TIBU 

DE1382/2018 02/10/2018 APROVACIÓ FACTURES F/2018/54 FASE O 

DE1383/2018 02/10/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR GOSSOS  

DE1384/2018 02/10/2018 TERRASSA ESTIU 2018 KIOSC PLAÇA 
UNIVERSITAT 

DE1385/2018 02/10/2018 TERRASSA ESTIU 2018 BAR KBAP 

DE1386/2018 02/10/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME  

DE1387/2018 02/10/2018 TERRASSA ESTIU 2018 BAR KNET 

DE1388/2018 02/10/2018 DESISTIMENT ACTIVITAT CENTRE DE TAUTATGES 
DEL CARRER VALL XX 

DE1389/2018 02/10/2018 TERRASSA ESTIU 2018 FRANKFURT CHICKY  

DE1390/2018 02/10/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR CIVISME 

DE1391/2018 02/10/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME  

DE1392/2018 02/10/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME  

DE1393/2018 02/10/2018 TERRASSA ESTIU 2018 PKDOS 
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DE1394/2018 02/10/2018 TRE 2018 061 RELACIÓ ADOP 07/2018 I 08/2018 

DE1395/2018 02/10/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME 

DE1396/2018 02/10/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR CIVISME 

DE1397/2018 02/10/2018 TERRASSA ESTIU 2018 FEM BOCA 

DE1398/2018 02/10/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR CIVISME 

DE1399/2018 02/10/2018 APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE PAGAMENTS 

DE1400/2018 02/10/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR CIVISME 

DE1401/2018 02/10/2018 TERRASSA ESTIU 2018 PICCOLOSO 

DE1402/2018 02/10/2018 APROVACIÓ JUSTIFICANT TEATRE SETEMBRE 
2018 

DE1403/2018 03/10/2018 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME 

DE1404/2018 03/10/2018 BAIXA ACTIVITAT CLINICA VETERINÀRIA SANT 
CRISTÒFOL XX 

DE1405/2018 03/10/2018 MODIFICACIÓ PRESSUPOST 33/2018 PER 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 

DE1406/2018 03/10/2018 INCOACIÓ- EXP.SANCIONADOR CIVISME 

DE1407/2018 03/10/2018 Rectificació error material DE1357/2018 de 28 de 
setembre 

DE1408/2018 03/10/2018 Rectificació Decret núm. 1281//2018 - Ordenació 
pagament TC's agost 2018  

DE1409/2018 04/10/2018 Aprovació manament per ITV vehicle jardineria 

DE1410/2018 04/10/2018 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME 
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DE1411/2018 04/10/2018 TERRASSA ESTIU 2018 BAR ILARIA MINGOLELLI 

DE1412/2018 04/10/2018 TERRASSA ESTIU 2018 PICA-PICA 

DE1413/2018 04/10/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME  

DE1414/2018 04/10/2018 TERRASSA ESTIU 2017 CAL FEDERAL 

DE1415/2018 04/10/2018 TERRASSA ESTIU 2018 DAU AL SET 

DE1416/2018 04/10/2018 TRE 2018 062 COMPENSACIÓ D'OFICI 

DE1417/2018 04/10/2018 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME  

DE1418/2018 04/10/2018 TERRASSA HIVERN 2017-2018 CAL FEDERAL 

DE1419/2018 04/10/2018 Aprovació manament per compra flor Tots Sants 
2018 

DE1420/2018 04/10/2018 TRE 2018 066 DEPURACIO ORDINALS BANCARIS 

DE1421/2018 04/10/2018 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME  

DE1422/2018 04/10/2018 APROVACIÓ AD RELACIÓ Q/2018/21 

DE1423/2018 04/10/2018 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME 

DE1424/2018 04/10/2018 TERRASSA ESTIU 2018 BAR ANCLA 

DE1425/2018 04/10/2018 AUTORITZACIÓ FESTA DIA 6 D'OCTUBRE AL 
"CELLER DE LES NENES" 

DE1426/2018 04/10/2018 DEVOLUCIONS DE FIANCES PER OBRES 

DE1427/2018 04/10/2018 Celebració dinar Associació Coia de Reis 

DE1428/2018 05/10/2018 Fira de la Lactància i la Criança 2018 
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DE1429/2018 05/10/2018 INCOACIÓ EXPEDIENT REPONSABILITAT 
PATRIMONIA A ALPES BUS, SL 

DE1430/2018 05/10/2018 TARJETA APARCAMENT PERSONES AMB 
DISCAPACITAT xxx. 

DE1431/2018 05/10/2018 INCOACIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIAL AL 
SENYOR xxx 

 

DE1432/2018 05/10/2018 Contracte aparcament plaça 196 
[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
 
6.- 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. 
 
6.1.- DESISTIMENT EXPEDIENT 1/2018 D’ADQUISICIÓ DIRECTA D’UN BÉ 
IMMOBLE 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 d’agost d’enguany, va 
acordar aprovar l’adquisició directa de l’immoble ubicat al carrer Eusebi Golart, 
núm. xxx de Canet de Mar inscrit al registre de la Propietat d’Arenys de Mar, finca 
2318, volum 356, llibre 28, foli 77 i del que és titular el Bisbat de Girona, per 
ostentar aquest les característiques vinculades a la seva ubicació, accessibilitat, 
forma perimetral i superfície adequades per a la seva destinació a l’ús públic 
sociocultural i administratiu, en concret, a ser la sala petita de l’equipament 
escenotècnic del futur teatre Odèon. 
 
Atès que en data 11 d’octubre d’enguany, la Sra. xxx, actuant en nom i 
representació del Bisbat de Girona ha presentat una nova oferta per a la compra 
de l’esmentat immoble que inclou la càrrega d’un usdefruit a favor de la parròquia 
de Canet de Mar per als usos de despatx parroquial. 
 
Atès que l’expedient tramitat a l’efecte amb el núm. 1/2018, no va preveure 
l’existència de cap càrrega ni gravamen en el bé a adquirir per la qual cosa no es 
pot procedir a la seva formalització amb les noves condicions. 
 
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 
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Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

   
PRIMER.- Desistir del procediment iniciat per a l’adquisició directa de l’immoble 
ubicat al carrer Eusebi Golart, núm. xx de Canet de Mar amb núm. d’expedient 
1/2018, la qual va ser aprovada per acord de la Junta de Govern Local en sessió 
de data 29 d’agost de 2018. 

 
SEGON.- Que es notifiqui aquest acord al Bisbat de Girona i a la Intervenció 
municipal.  

 
6.2.- INCOACIÓ EXPEDIENT D’ADQUISICIÓ DIRECTA D’UN BÉ IMMOBLE 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 d’agost d’enguany, va 
acordar aprovar l’adquisició directa de l’immoble ubicat al carrer Eusebi Golart, 
núm. xx de Canet de Mar inscrit al registre de la Propietat d’Arenys de Mar, finca 
2318, volum 356, llibre 28, foli 77 i del que és titular el Bisbat de Girona, per 
ostentar aquest les característiques vinculades a la seva ubicació, accessibilitat, 
forma perimetral i superfície adequades per a la seva destinació a l’ús públic 
sociocultural i administratiu, en concret, a ser la sala petita de l’equipament 
escenotècnic del futur teatre Odèon. 
 
Atès que en data 11 d’octubre d’enguany, la Sra. xxx, actuant en nom i 
representació del Bisbat de Girona ha presentat una nova oferta per a la compra 
de l’esmentat immoble que inclou la càrrega d’un usdefruit a favor de la parròquia 
de Canet de Mar per als usos de despatx parroquial. 
 
Atès que l’expedient tramitat a l’efecte amb el núm. 1/2018, no va preveure 
l’existència de cap càrrega ni gravamen en el bé a adquirir per la qual cosa no es 
pot procedir a la seva formalització amb les noves condicions. 
 
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar segueix estant interessat en l'adquisició 
onerosa i directa de l’esmentat bé immoble.  
     
Vist l’informe emès en data 20 d’abril de 2018 per la tècnica de Cultura, en el 
qual es justifica la necessitat de realitzar l'adquisició directa de l'immoble. 
 
Vist l’informe de Secretaria de data 25 d’abril de 2018 relatiu a la legislació 
aplicable i al procediment a seguir per a la tramitació del present expedient 
d'adquisició directa del bé immoble. 
 
Vist l'informe tècnic emès per l’arquitecta municipal en data 17 d’octubre de 
2018, en el qual s’efectua la valoració del bé immoble amb l’existència d’un 
usdefruit pel termini màxim de 3 anys a comptar des de la formalització de la 
compravenda. 
 
Vist que en els citats informes es justifica com a procediment més adequat per a 
l'adquisició de l'immoble objecte d'aquest expedient, l'ús del procediment 
d'adquisició directa, prescindint per tant de procediments públics de licitació per 
la concurrència especial en el present supòsit de les següents circumstàncies: 
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 Sumar el Centre parroquial al projecte Odèon afegeix 1000m2 al programa 
funcional de l’equipament i permet abordar el tema de la segona sala 
encara que sigui solucionant la necessitat des de fora de l’edifici de Rafel 
Masó. El Centre Parroquial està situat a menys de cinquanta metres de 
l’Odèon i les dues entitats sota una mateixa gestió pública esdevenen un 
sol equipament cultural, escènic i musical. 

 Afegir al programa funcional de l’Odèon la sala del Centre parroquial ens 
permet acostar-nos als estàndards que marca el pla d’Equipaments 
Culturals de Catalunya. 

 
Vist l'informe de la intervenció municipal de data 17 d’octubre de 2018, sobre 
l’existència de consignació pressupostària. 
 
Considerant que l'expedient està degudament motivat i el procediment que es 
proposa s'ajusta a la normativa vigent en matèria de contractació, d'acord amb el 
que s'indica en el Informe de Secretaria. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l’establert en 
la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
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. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

   
PRIMER.- Iniciar el procediment per a l'adquisició directa del bé descrit en els 
antecedents. 

 
SEGON.- Declarar formalment vàlids tots aquells tràmits del procediment que no 
es veuen afectats pel desistiment, com és l’informe de la tècnica de cultura sobre 
justificació de la necessitat de l’adquisició així com de la idoneïtat de l’immoble 
per a cobrir aquesta necessitat i l’informe de secretaria relatiu a la legislació 
aplicable i al procediment a seguir per a la tramitació del present expedient 
d'adquisició directa del bé immoble. 

 
TERCER.- Que es sol·liciti informe previ del Departament competent en matèria 
d'Administració Local, tal com disposa l'article 206.3.b) del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril. 
 
QUART.- Autoritzar la despesa de 200.000,00 €, amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 31 33310 62200 del pressupost municipal per a l’any 2018. 
 
CINQUÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora 
alcaldessa, o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, 
execució i formalització del present acord. 
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6.3.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ I REFORÇ DE LA COBERTA I DEL FORJAT DEL SOSTRE DE 
LA SALA DE PLENS DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que des de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Canet de Mar es té la 
voluntat de dur a terme les actuacions necessàries per a la millora i consolidació 
funcional de la coberta i les golfes de l’edifici principal de l’Ajuntament amb front 
al carrer Ample núm. 11, així com la rehabilitació i reforç de l’estructura del sostre 
de la Sala de Plens del mateix edifici.  
 
Atès que per aquesta raó s’ha redactat un projecte de rehabilitació i reforç de les 
cobertes de l’edifici així com del forjat del sostre de la sala de plens, actuació amb 
la qual es millorarà les condicions d’ús d’aquest immoble i allargarà la seva vida 
útil. Amb aquesta actuació es pretén cobrir la necessitat de mantenir en unes 
condicions adequades a l’ús l’edifici central de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Atès que per tal de formalitzar l’esmentada obra és necessari procedir a la 
incoació d’un expedient de contractació. 
 
Vist l’informe emès en data 15 d’octubre de 2018 per l’arquitecta municipal, que 
consta a l’expedient administratiu, relatiu a les prescripcions tècniques pel plec de 
clàusules que regiran el procediment per la contractació de l’execució de les obres 
de rehabilitació i reforç de la coberta i del forjat del sostre de la sala de plens de 
l’edifici de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Vist l’informe núm. 17/2018, emès per la secretària i l’interventor de la 
corporació sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, que consta a 
l’expedient administratiu. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja 
que el pressupost base de licitació és de 70.247,94 €, 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 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, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), 
i concretament el seu article 116.1, que prescriu que “La subscripció de 
contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia 
de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de contractació motivant la 
necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que 
s’ha de publicar en el perfil de contractant.” 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules que regiran el procediment per la 
contractació de l’execució de les obres de rehabilitació i reforç de la coberta i del 
forjat del sostre de la sala de plens de l’edifici de l’Ajuntament de Canet de Mar, i 
tenint en compte allò que es disposa a la LCSP i la resta de disposicions legals 
vigents, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia delegad 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 



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 

 
PRIMER.- Incoar l’expedient 138/2018 per a la contractació de l’execució de les 
obres de rehabilitació i reforç de la coberta i del forjat del sostre de la sala de 
plens de l’edifici de l’Ajuntament de Canet de Mar, essent el pressupost base de 
licitació del present contracte de 70.247,94 €, IVA exclòs, el qual puja la 
quantitat de 14.752,06 €. 

 
SEGON.- Que es publiqui el corresponent edicte al perfil de contractant de l’òrgan 
de contractació, d’acord amb el que disposa l’article 159.2 LCSP. 
 
TERCER.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars, que haurà de regir l’esmentada contractació.  
 
QUART.- Autoritzar la despesa de 85.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  11 93300 63200 del vigent pressupost municipal per a l’any 
2018.  
 
CINQUÈ.- Que es notifiqui el present acord a la Intervenció municipal als efectes 
oportuns. 
 
SISÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora 
alcaldessa, o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, 
execució i formalització de la present resolució. 
 
7.- 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 17.36 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       L’alcaldessa  
   
 


